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องคก์รอิสระ 

 

องคก์รอสิระเป็นองคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม้คีวามอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่ ใหเ้ป็นไป
ตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย โดยในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใชอ้ านาจขององคก์รอสิระ
จะตอ้งเป็นไปโดยสุจรติ เทีย่งธรรม กลา้หาญ และปราศจากอคตทิัง้ปวงในการใชดุ้ลพนิิจ 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  เกิดขึ้นครัง้แรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการท าหน้าที่ 
ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
และเพื่อรกัษาประโยชน์ของแผ่นดนิ คุม้ครองสทิธเิสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์
ของบุคคล หรอืประชาชน และเพื่อใหก้ารปฏริูปทางการเมอืงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญ โดยมหีน่วยธุรการทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบุคคล งบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ กน็ าหลกัการการมอีงค์กรอิสระ
มาบญัญตัริองรบัไวเ้ช่นกนั 

องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้
บญัญตัไิวใ้นหมวด ๑๒ มจี านวน ๕ องคก์ร ประกอบดว้ย 

๑. คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
๒. ผูต้รวจการแผ่นดนิ 
๓. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
๔. คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
๕. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
 

ส าหรบัความจ าเป็นที่จะต้องมีองค์กรอิสระตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ  
มดีงัต่อไปนี้ 

๑. ความจ าเป็นตอ้งมกีลไกคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน โดยองคก์รฝ่าย
ตุลาการ ซึ่งมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามหลักนิติรัฐในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดจากการกระท า 
ของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัตามหลกันิติรฐัในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ 
การกระท าทางปกครอง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดจาก 
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๒ 

การกระท าของบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาและทางแพ่ง แต่เน่ืองจากการใช้
กลไกทางศาลอาจมีข้อจ ากัดบางประการเพราะจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมไปถึงการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
การฟ้องและการด าเนินคดใีนศาล  ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมกีลไกทีม่ใิช่องคก์รฝ่ายตุลาการ 
ซึ่งก็คือ องค์กรอิสระเพื่อเยียวยาปัญหาของประชาชน จากการใช้อ านาจรัฐหรือ 
การกระท าของบุคคล และการคุม้ครองดา้นสทิธมินุษยชน  

๒. ความจ าเป็นต้องมกีลไกตรวจสอบเกี่ยวกบัความสุจรติในการใช้อ านาจรฐั
และตรวจสอบเกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิภาครฐั 

๓. ความจ าเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบที่จะลดและขจัด 
การซื้อเสยีง และเปิดโอกาสใหค้นด ีมคีุณภาพ คุณธรรม เขา้สู่ระบบการเมอืง 

๔. ความจ าเป็นต้องมกีลไกในการเสรมิสรา้งระบบการเมอืงและพรรคการเมอืง
ทีม่เีสถยีรภาพและประสทิธภิาพ 

๕. ความจ าเป็นต้องมกีลไกที่มคีวามเป็นอิสระและเป็นกลาง สามารถด ารงความ
ยุตธิรรมในการปฏบิตัหิน้าที ่ไดแ้ก ่ความเป็นอสิระในดา้นเรื่องทีม่าและการเขา้สู่อ านาจของ
บุคคลที่เข้าท าหน้าที่ในองค์กรอิสระ การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร 
งบประมาณ และการมหีน่วยธุรการหรอืส านักงานทีเ่ป็นอสิระ ส าหรบัในเรื่องความเป็นกลาง 
ได้แก่ การไม่ฝักใฝ่ในทางการเมือง การปราศจากอคติ ไม่ล าเอียง รวมทัง้การด ารง 
ความยุตธิรรม ความเทีย่งธรรม ความชอบธรรม และความชอบดว้ยเหตุผล 

  

ส าหรบัการแบ่งประเภทขององค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ โดยพิจารณาจาก
อ านาจหน้าทีข่องแต่ละองคก์รอาจแบ่งประเภทออกไดเ้ป็น ๔ ประเภท คอื  

(๑) องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั  
(๒) องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน  
(๓) องคก์รควบคุมและตรวจสอบการเลอืกตัง้ และ 
(๔) องคก์รควบคุมและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 
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๓ 

(๑) องคก์รตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 
 

การกระท าทัง้หลายของรฐักระท าการโดยผ่านบุคคลธรรมดาทัง้หลายที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นบุคคลของรฐัทัง้สิน้ เพยีงแต่กฎหมายใหถ้อืว่าการกระท าของบุคคลธรรมดา
เหล่านั ้นหากได้กระท าภายในขอบเขตและเงื่อนไขหรือวิธีที่กฎหมายก าหนดแล้ว  
ให้ถือว่าการกระท านัน้เป็นการกระท าของรฐั ซึ่งหมายความว่า หากการกระท านัน้
ก่อใหเ้กดิสทิธใิด ๆ สทิธดิงักล่าวย่อมตกไดแ้ก่รฐั และในขณะเดยีวกนัหากการกระท านัน้
ก่อให้เกิดหน้าที่บางประการ หน้าที่ดงักล่าวก็ตกเป็นหน้าที่ของรฐัมิใช่หน้าที่เป็นการ
ส่วนตวัของบุคคลผูก้ระท าการแทนรฐั 

การกระท าทีจ่ะถอืว่าเป็นการกระท าของรฐัมลีกัษณะส าคญั ๓ ประการ ไดแ้ก่ 
๑. การกระท าของรฐัต้องเป็นการกระท าของบุคคลธรรมดาซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งเป็นองคก์รของรฐั 
๒. ต้องเป็นการกระท าของบุคคลธรรมดาซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่เป็นองค์กร 

ของรฐัอนัไดท้ าลงในฐานะที่เป็นองค์กรของรฐั กล่าวคอื เป็นการกระท าทีเ่กี่ยวเนื่องกบั 
ต าแหน่งหน้าทีท่ีต่นด ารงอยู่ และ 

๓. การกระท าที่เกี่ยวเนื่ องกับหน้าที่นั ้นจะต้องกระท าลงเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม โดยที่การกระท าของรฐัหรอืการใช้อ านาจของรฐัเป็นการใช้อ านาจ
มหาชนโดยผ่านบุคคลธรรมดา 

ด้วยเหตุนี้เองการใช้อ านาจรฐัดงักล่าวจึงอาจมิได้กระท าการอยู่ภายในขอบเขต 
เงื่อนไขหรอืวธิกีารตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ หรอืการใชอ้ านาจรฐัโดยผ่านบุคคลธรรมดานัน้ 
อาจจะกระท าโดยมเีจตนาทีจ่ะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืมมีลูเหตุจงูใจในการกระท าทีไ่ม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของกฎหมาย หรอืพยายามบิดเบือนการใช้อ านาจรฐัเพื่อตนเองหรอื
กลุ่มของตนเอง การใช้อ านาจรฐัในลกัษณะดังกล่าวล้วนแต่เป็นการกระท าที่มีความ
บกพร่องทัง้สิ้น ด้วยเหตุนี้ จงึจ าเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 
เพื่อควบคุมให้การใช้อ านาจรฐัด าเนินไปเพื่อบรรลุภารกจิของรฐัทัง้หลาย ในอีกแง่หนึ่ง
คอืเพื่อป้องกนัการใชอ้ านาจอย่างบดิเบอืนการใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ  ทัง้นี้ เพื่อเป็นการ
คุม้ครองสทิธขิองประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชอ้ านาจรฐัดงักล่าว 

ส าหรบัในระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรฐัของประเทศไทยมอีงค์กรอิสระ
ตามรฐัธรรมนูญทีม่อี านาจหน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง ๒ องคก์ร คอื 
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๔ 

(๑) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ หรอืเรยีกโดยย่อว่า 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภาจากผูซ้ึ่งไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผูซ้ึง่ไดร้บัการสรรหาตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ดา้นกฎหมาย 
บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อ 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งเจด็ปีนับแต่วนัที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว และตามมาตรา ๒๘ 
ไดก้ าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวด้งัต่อไปนี้  

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร ่ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่  หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัต ิ
แห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างรา้ยแรง 

(๒) ไต่สวนและวนิิจฉัยว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัร ่ารวยผดิปกติ กระท าความผดิฐาน
ทุจรติต่อหน้าที ่หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีใ่นการยุตธิรรม 

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรฐั ยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินของตน  
คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิของบุคคลดงักล่าว 

(๔) ไต่สวนเพื่อด าเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนด หรือที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๕) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมายอื่น 

ในการด าเนินการตาม (๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้  คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้
หน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจในการด าเนินการเป็นผูด้ าเนินการกไ็ด้ 
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๕ 

อย่างไรก็ดี ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ใชบ้งัคบั คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจในการด าเนินการกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัทุกระดบั 
ซึ่งท าให้มเีรื่องที่อยู่ในความรบัผดิชอบเป็นจ านวนมาก เรื่องทีจ่ะต้องด าเนินการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาวนิิจฉัยจงึคา้งการด าเนินการค่อนขา้งมากเช่นเดยีวกนั แต่ต่อมา
เมื่อมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดก้ าหนด 
ให้คณะกรรมการ ปปช. มีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรฐัระดับสูงเท่านัน้  (ระดบัซึ่งสูงกว่าหัวหน้ากอง) ส าหรบั 
การไต่สวนหาขอ้เท็จจรงิกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งต ่ากว่าระดบัหวัหน้า
กองกระท าการทุจรติหรอืประพฤติมชิอบนัน้ พระราชบญัญตัิมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดก้ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)  
อนัเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

(๒) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจ านวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตาม
ค าแนะน าของวุฒสิภา จากบุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกบัการบรหิารราชการ
แผ่นดนิไม่ต ่ากว่าอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่า หรอืหวัหน้าหน่วยงานของ
รฐัที่เทยีบได้ไม่ต ่ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี จ านวนสองคน 

(๒) ผูม้ปีระสบการณ์ในการด าเนินกิจการอนัเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยีส่บิปี จ านวนหนึ่งคน 

ลกัษณะการมีประสบการณ์ และกิจการอนัเป็นสาธารณะตาม (๒) ให้เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด ในการก าหนดดงักล่าวใหค้ านึงถงึการทีจ่ะ
ไดบุ้คคลทีม่ปีระสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิ 

ผูต้รวจการแผ่นดนิมวีาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วนัที่พระมหากษัตรยิ์
ทรงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

ส าหรบัหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินบัญญัติไว้ตามมาตรา  ๒๒  
ดงัต่อไปนี้ 
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๖ 

(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้มกีารปรบัปรุงกฎหมาย กฎ 
หรอืค าสัง่ หรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรอืความ 
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรอืเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ 

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือควา ม 
ไม่เป็นธรรมอนัเนื่องมาจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืปฏบิตันิอกเหนือหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งใหข้จดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมนัน้ 

(๓) เสนอต่อคณะรฐัมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัต ิ
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหมวด ๕ หน้าทีข่องรฐั ของรฐัธรรมนูญ 

(๔) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมายอื่น 

การด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจดงักล่าวขา้งต้น ต้องมุ่งหมายทีจ่ะส่งเสรมิ
สนับสนุนและให้ค าแนะน า เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าที่
ของรฐัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ขจดัความเหลื่อมล ้า อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชน
อย่างทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควร 
แก่เหตุ รวมทัง้ขจดัหรอืระงบัความเดอืดร้อนหรอืความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรฐั
ปฏบิตัติ่อประชาชน 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิด 
สทิธิมนุษยชนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
ด าเนินการต่อไป และเพื่อขจดัความซ ้าซ้อนในการปฏิบตัิหน้าที่ ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิ
และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติร่วมกนัหารอืและวางหลกัเกณฑ์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการต่อไปดว้ย 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ เป็นองค์กรอิสระที่จดัตัง้ขึ้นเป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ โดยในขณะนัน้เรยีกว่า “ผูต้รวจการแผ่นดนิ
ของรัฐสภา” ซึ่งมีเจตนารมณ์มุ่ งหวังให้มีกลไกการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
และตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
จ านวนคุณสมบัติรวมทัง้บทบาท อ านาจหน้าที่ และแนวทางการด าเนินงานของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาไว ้ 

อย่างไรก็ดี ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ และ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ไดเ้ปลี่ยนการใชถ้้อยค ามาเป็น 
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๗ 

“ผู้ตรวจการแผ่นดนิ” มไิด้เรยีกว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภา” ดงัเช่นรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ อกีต่อไป เพื่อใหม้หีน้าทีแ่ละอ านาจกวา้งขึน้ 

ต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมีแนวคิดมาจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่
ปกครองด้วยระบอบกษัตรยิ์ มตี าแหน่งที่เรยีกว่า “ออมบุสแมน” (Ombusman) เพื่อท า
หน้าที่ดูแลปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนแทนพระมหากษัตรยิ์ และมกีารพฒันามาสู่ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภาทีม่พีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
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๘ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย*๑ 
   

 

หมวด ๑๒ 

องคก์รอสิระ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๒๑๕  องค์กรอิสระเป็นองค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้ให้มคีวามอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าที ่ใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์ กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต  
เทีย่งธรรม กลา้หาญ และปราศจากอคตทิัง้ปวงในการใชดุ้ลพนิิจ 

 

มาตรา ๒๑๖  นอกจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มตามทีบ่ญัญตัไิวเ้ป็นการ
เฉพาะในส่วนทีว่่าดว้ยองคก์รอสิระแต่ละองคก์รแลว้ ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระตอ้งมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มทัว่ไป ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปี แต่ไม่เกนิเจด็สบิปี 

(๒) มคีุณสมบตัติามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
(๓) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๐๒ 

 

มาตรา ๒๑๗  เมื่อมกีรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูด้ ารง
ต าแหน่งในองคก์รอสิระนอกจากคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละ
อ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะด าเนินการสรรหา เว้นแต่
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตัง้โดยศาล
รฐัธรรมนูญและองคก์รอสิระทีม่ใิช่องคก์รอสิระทีต่อ้งมกีารสรรหา 

ใหน้ าความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ มาใช้
บงัคบัแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
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๙ 

มาตรา ๒๑๘  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์ร
อสิระพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามทัว่ไปตามมาตรา ๒๑๖ หรือขาด
คุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ 
มาตรา ๒๓๘ หรอืตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ 
วรรคสี ่แลว้แต่กรณี 

ให้น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี ่และวรรคห้า และมาตรา 
๒๐๙ มาใชบ้งัคบัแก่การพน้จากต าแหน่งของผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระโดยอนุโลม 

ในกรณีทีผู่ด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระตอ้งหยุดปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๒๓๕ 
วรรคสาม ถ้ามีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑๙  ใหศ้าลรฐัธรรมนูญและองค์กรอสิระร่วมกนัก าหนดมาตรฐานทาง
จรยิธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
รวมทัง้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิและหวัหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้  ทัง้นี้ มาตรฐาน
ทางจรยิธรรมดงักล่าวต้องครอบคลุมถึงการรกัษาเกียรติภูมแิละผลประโยชน์ของชาต ิ
และต้องระบุให้ชดัแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมใด 
มลีกัษณะรา้ยแรง 

ในการจดัท ามาตรฐานทางจรยิธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รบัฟังความคดิเห็นของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรฐัมนตร ีประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บงัคบั
แล้วใหใ้ชบ้งัคบัแก่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา และคณะรฐัมนตรดีว้ย แต่
ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรอืคณะรฐัมนตรทีี่จะก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้
เหมาะสมกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องตน แต่ต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัมาตรฐานทางจรยิธรรม
ตามวรรคหนึ่ง และใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๒๐  ใหอ้งค์กรอสิระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานธุรการ ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพื่อให้
องค์กรอสิระบรรลุภารกจิและหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไป
ตามมตหิรอืแนวทางทีอ่งค์กรอสิระก าหนด โดยใหม้หีวัหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตัง้
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๑๐ 

โดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รบัผิดชอบการบรหิารงานของ
หน่วยงานนัน้ รบัผดิชอบขึน้ตรงต่อองคก์รอสิระ  ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 

มาตรา ๒๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอสิระใดเหน็ว่า
มีผู้กระท าการอนัไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น  
ใหแ้จง้องคก์รอสิระนัน้ทราบเพื่อด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

 

ส่วนที ่๓ 

ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๒๒๘  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากผูซ้ึง่ไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผูซ้ึง่ไดร้บัการสรรหาตอ้งเป็นผูม้คีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ และมคีวามรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกบัการบรหิารราชการแผ่นดนิไม่ต ่ากว่าอธบิดี
หรอืหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่าหรอืหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีเ่ทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่ากรม
ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอนัเป็น
สาธารณะมาแลว้ไม่น้อยกว่ายีส่บิปี จ านวนหนึ่งคน 

 

มาตรา ๒๒๙  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วนัที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 

มาตรา ๒๓๐  ผูต้รวจการแผ่นดนิมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงกฎหมาย กฎ 

ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืค าสัง่ หรอืขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความ
เดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรอืเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น
หรอืเกนิสมควรแก่เหตุ 

(๒) แสวงหาขอ้เท็จจรงิเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รบัความเดือดร้อนหรอืความไม่เป็น
ธรรมอนัเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืปฏบิตันิอกเหนือหน้าที่และอ านาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของ
รฐัทีเ่กีย่วขอ้งใหข้จดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมนัน้ 
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๑๑ 

(๓) เสนอต่อคณะรฐัมนตรใีห้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรฐัยงัมไิด้ปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งครบถว้นตามหมวด ๕ หน้าทีข่องรฐั 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิตาม (๑) หรอื (๒) โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ให้ผูต้รวจการแผ่นดนิ
แจง้ใหค้ณะรฐัมนตรทีราบเพื่อพจิารณาสัง่การตามที่เหน็สมควรต่อไป 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรอื (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสทิธิ
มนุษยชนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด าเนินการต่อไป 

 

มาตรา ๒๓๑  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ
เสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองไดเ้มื่อเหน็ว่ามกีรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดมปัีญหาเกี่ยวกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ ให้
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญ และให้ศาลรฐัธรรมนูญพิจารณา
วนิิจฉัยโดยไม่ชกัชา้  ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธพีจิารณา
ของศาลรฐัธรรมนูญ 

(๒) กฎ ค าสัง่ หรอืการกระท าอื่นใดของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพจิารณาวนิิจฉัยโดยไม่ชกัช้า  ทัง้นี้ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

 

ส่วนที ่๔ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๓๒  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน า 
ของวุฒสิภาจากผูซ้ึง่ไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รบัการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสตัย์สุจรติเป็นที่ประจกัษ์ มีความรู้  
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัช ีเศรษฐศาสตร์ การบรหิารราชการ
แผ่นดนิ หรอืการอื่นใดอนัเป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และตอ้ง
มคีุณสมบตัอิย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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๑๒ 

(๑) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดผีูพ้พิากษา อธบิดี
ศาลปกครองชัน้ต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอยัการ
มาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า  

ส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่ามาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย  

ในประเทศไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี และยงัมผีลงานทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) เป็นหรอืเคยเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่กีฎหมายรบัรองการประกอบวชิาชพี

โดยประกอบวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่บิปีนับถงึวนัที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ และไดร้บัการรบัรองการประกอบวชิาชพีจากองคก์รวชิาชพีนัน้ 

(๖) เป็นผู้มคีวามรูค้วามช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบรหิาร การเงนิ 
การคลงั การบญัชี หรอืการบรหิารกิจการวสิาหกิจในระดับไม่ต ่ากว่าผู้บรหิารระดบัสูง
ของบรษิทัมหาชนจ ากดัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี 

(๗) เคยเป็นผูด้ ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๖) รวมกนัไม่น้อยกว่าสบิปี 

การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ใหน้ับถึงวนัที่ได้รบัการเสนอชื่อหรอืวนัสมคัร
เขา้รบัการสรรหา แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๓๓  กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งเจด็ปีนับแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีง
วาระเดยีว 

ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระและยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง ใหก้รรมการเท่าที่
เหลอือยู่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้เวน้แต่จะมกีรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึหา้คน 

 

มาตรา ๒๓๔  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตมิหีน้าที่
และอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไต่สวนและมคีวามเหน็กรณีมกีารกล่าวหาว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรอืผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ผู้ใดมพีฤติการณ์ร ่ารวยผิดปกติ ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรอืใช้อ านาจ  
ขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๑๓ 

ทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง เพื่อด าเนินการต่อไปตามรฐัธรรมนูญหรอืตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๒) ไต่สวนและวนิิจฉัยว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัร ่ารวยผดิปกต ิกระท าความผดิฐาน
ทจุรติต่อหน้าที ่หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรอืความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองคก์รอสิระ ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ และเจา้หน้าทีข่องรฐัยื่นบญัชทีรพัยส์นิ
และหนี้สนิของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้ตรวจสอบและเปิดเผย
ผลการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  ทัง้นี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๔) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่ 
จะท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีม่ปีระสทิธภิาพเกดิความรวดเร็ว สุจรติ และเทีย่งธรรม ในกรณี
จ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรฐัที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกบัการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติด าเนินการแทนในเรื่องที่มใิช่เป็นความผดิร้ายแรงหรอืที่เป็น
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
ผูด้ าเนินการสอบสวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิว้
ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติกไ็ด้ 

 

มาตรา ๒๓๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสัยหรือ 
มีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใด  
มพีฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทัง้หมดเท่าที่มอียู่เห็นว่าผู้นัน้มพีฤติการณ์หรอืกระท าความผดิตามที่ไต่สวน  
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๑๔ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 
ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวนิิจฉัย  ทัง้นี้ ให้น าความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจด็ มาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาของศาลฎกีาโดยอนุโลม 

(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหส่้งส านวนการไต่สวนไปยงัอยัการสงูสุดเพื่อด าเนินการ
ฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง หรอืด าเนินการอื่นตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตติอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

เมื่อศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงประทบั
รบัฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือ 
ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
ศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่า 
ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้อง 
ค าพิพากษานัน้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วนัหยุดปฏิบตัิหน้าที่ และให้เพิกถอนสทิธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้และจะเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนดเวลาไม่เกนิสบิปีดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ไม่ว่าในกรณีใด ผู้นัน้ไม่มีสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตลอดไป และไม่มสีทิธดิ ารงต าแหน่งทางการเมอืงใด ๆ 

ในกรณีทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงพพิากษาว่า
ผู้ถูกกล่าวหามคีวามผิดฐานร ่ารวยผิดปกติหรอืทุจรติต่อหน้าที่ ให้รบิทรพัย์สินที่ผู้นัน้
ได้มาจากการกระท าความผดิ รวมทัง้บรรดาทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทน
ทรพัยส์นินัน้ตกเป็นของแผ่นดนิ 

การพจิารณาของศาลฎกีาและศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง ให้น าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตเิป็นหลกัในการพจิารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ใหศ้าลมอี านาจ
ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพิม่เตมิได ้

ให้น ามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓) จงใจไม่ยื่น
บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สิน หรอืจงใจยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สินหรอื
หนี้สนิอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ และมพีฤตกิารณ์อนัควรเชื่อได้
ว่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัยส์นิหรอืหนี้สนินัน้ดว้ยโดยอนุโลม 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๑๕ 

มาตรา ๒๓๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ 
ทัง้สองสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของ  
ทัง้สองสภาหรอืประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มสีทิธเิขา้ชื่อ
กล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการตาม 
มาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรฐัสภาพรอ้มดว้ยหลกัฐานตามสมควร หากประธาน
รฐัสภาเห็นว่ามีเหตุอนัควรสงสยัว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรฐัสภา
เสนอเรื่องไปยงัประธานศาลฎีกาเพื่อตัง้คณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
ทางการเมอืงและมคีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ เพื่อไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิ 

คุณสมบตั ิลกัษณะต้องหา้ม หน้าทีแ่ละอ านาจ วธิกีารไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน
และการด าเนินการอื่นทีจ่ าเป็นของคณะผูไ้ต่สวนอสิระ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 

มาตรา ๒๓๗  เมื่อด าเนินการไต่สวนแลว้เสรจ็ ใหค้ณะผูไ้ต่สวนอสิระด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถา้เหน็ว่าขอ้กล่าวหาไม่มมีลูใหส้ัง่ยุตเิรื่อง และใหค้ าสัง่ดงักล่าวเป็นทีสุ่ด 

(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยให้น าความในมาตรา ๒๓๕  
วรรคสาม วรรคสี ่และวรรคหกมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช่กรณี 
ตาม (๒) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และให้น าความในมาตรา ๒๓๕  
วรรคสาม วรรคสี ่และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๑๖ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มพีระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าได้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้สอดคล้องกบัเงื่อนไขที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญขึ้น
ไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติท าหน้าที่รฐัสภา ดงัต่อไปนี้  

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๓๑ ก/หน้า ๑/๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๑๗ 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) พระราชบญัญตัสิ านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
ผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๔) ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาความต่อเน่ืองของผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ลงวนัที ่๕ 
เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“ผูต้รวจการแผ่นดนิ” หมายความรวมถงึประธานผูต้รวจการแผ่นดนิดว้ย 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบังคับ ระเบียบ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทัว่ไป  
โดยไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“หน่วยงานของรฐั”๒ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

 
๒ สถาบันอาหารเป็น “หน่วยงานของรฐั” ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย

ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาฯ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๔/๒๕๔๔) 
หน่วยงานของรฐั หมายถึงกิจการของรฐัทุกส่วนที่รวมกันขึ้นเป็นรฐั มิได้หมายถึงเฉพาะ

คณะรฐัมนตรหีรอืองค์กรบรหิารเท่านัน้ แต่รวมถงึสถาบนัอื่น เช่น สถาบนัพระมหากษตัรยิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรฐัด้วย ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิท์ีท่ าหน้าที่ดูแลจดัหาผลประโยชน์ของพระมหากษตัรยิ ์
จึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่ ๑๑๘/๒๕๔๔  โปรดดู 
ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๒/๒๕๔๔ เพิม่) 

บทนิยามค าว่า “หน่วยงานของรฐั” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายกวา้งโดยหมายถึงหน่วยงานอื่นของรฐั
ทัง้หมดที่ไม่ใช่หน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และราชการส่วนท้องถิน่ ประกอบกบัคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพเิศษ) ได้เคยวนิิจฉัยไวแ้ล้วในบนัทึก เรื่อง สถานภาพของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของราชการ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที่ ๕๖๕/๒๕๔๓) 
ว่า “ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมฐีานะเป็นหน่วยงานของรฐั”  ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๑๘ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานอื่นที่ใช้อ านาจหรอืได้รบัมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองหรอืให้ด าเนินกิจการ
ทางปกครองดว้ย 

“รัฐวิสาหกิจ”๓ หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

“เจา้หน้าทีข่องรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งซึง่ปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานของรฐั และเจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่และให้
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลหรอืคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรอื
ไดร้บัมอบใหใ้ชอ้ านาจทางปกครองหรอืใหด้ าเนินกจิการทางปกครองดว้ย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตัง้เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดก้ าหนดไว้เป็น
ประการอื่น การใดที่ก าหนดให้แจง้ ยื่น หรือส่งหนังสอืหรอืเอกสารให้บุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรอืส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนัน้ ณ ภูมิล าเนาหรอืที่อยู่ 
ทีป่รากฏตามหลกัฐานทางทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร ใหถ้อืว่าได้
แจ้ง ยื่น หรอืส่งโดยชอบด้วยพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดใหป้ระกาศหรอืเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ
เป็นการทัว่ไป ใหถ้อืว่าการประกาศหรอืเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืระบบ
หรอืวธิกีารอื่นใดทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดย
ชอบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว้ 

 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒) 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
เป็นเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐั (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๒/๒๕๔๔) 

๓ การที่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นองค์การของรัฐบาล 
เข้าถือหุ้นในธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) เกินกว่าร้อยละห้าสิบท าให้ธนาคารฯ มีฐานะเป็น
รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวธิีการงบประมาณ และตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาฯ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ดงักล่าวจงึเป็นพนักงานหรอืลูกจา้ง
ของรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภา (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๕/๒๕๔๕) 
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๑๙ 

ในกรณีที่พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
หรือเลขาธิการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสัง่เรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิหรอืเลขาธกิารก าหนดโดยท าเป็นระเบยีบ ประกาศ หรอื
ค าสัง่ แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่นัน้ใช้บังคับแก่บุคคลทัว่ไป  
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่ งด้วย  ทัง้นี้  
ถ้าระเบียบ ประกาศ หรอืค าสัง่ใดมีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว้ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิหรอืเลขาธกิารตอ้งก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มาตรา ๖  ในการปฏิบตัิหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดนิต้องให้ความร่วมมอืและความ
ช่วยเหลอืองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิเห็นว่ามผีู้กระท าการอนัไม่
ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมี
หนังสอืแจง้องคก์รอสิระทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดนิอาจเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรอิสระอื่นด้วยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของแต่ละ
องคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและไม่ซ ้าซอ้นกนั 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิมี
อ านาจเชญิประธานองค์กรอสิระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรกึษาหารอืและก าหนดแนวทาง
ร่วมกนัได ้และใหอ้งคก์รอสิระทุกองคก์รปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

 

มาตรา ๗  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 

หมวด ๑ 

ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๘  ผูต้รวจการแผ่นดนิมจี านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตัง้
ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกบัการบรหิารราชการ
แผ่นดนิไม่ต ่ากว่าอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่า หรอืหวัหน้าหน่วยงานของ
รฐัทีเ่ทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่ากรมตามทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี จ านวนสองคน 
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๒๐ 

(๒) ผูม้ปีระสบการณ์ในการด าเนินกจิการอนัเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยีส่บิปี จ านวนหนึ่งคน 

ลกัษณะการมปีระสบการณ์ และกิจการอนัเป็นสาธารณะตาม (๒) ให้เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด ในการก าหนดดงักล่าวใหค้ านึงถงึการทีจ่ะได้
บุคคลทีม่ปีระสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบตัิตามมาตรา ๘ แล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมี
คุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปี แต่ไม่เกนิเจด็สบิปี 

(๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(๔) มคีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) มสุีขภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

มาตรา ๑๐  ผูต้รวจการแผ่นดนิตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรอืเคยเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระใด 

(๒) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๔) เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๕) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๗) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) อยู่ระหว่างถูกระงบัการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นการชัว่คราว หรือถูก 
เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๙) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 

(๑๐) เคยถูกสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ เพราะ
ทุจรติต่อหน้าที ่หรอืถอืว่ากระท าการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัย์สินตกเป็นของ
แผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิหรอืเคยต้องค าพพิากษาอนัถึงทีสุ่ดใหล้งโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
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๒๑ 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรอืต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม หรอืกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืความผดิเกี่ยวกับทรพัย์ที่
กระท าโดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญาความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงนิที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผดิฐานเป็นผู้ผลติ น าเขา้ 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

(๑๓) เคยตอ้งค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดว่ากระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้ 

(๑๔) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๑๕) เคยพน้จากต าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ามกีารเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิภา หรอืกรรมาธกิารมส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงมคี าพพิากษาว่าเป็นผูม้พีฤตกิารณ์ร ่ารวยผดิปกต ิหรอืกระท า
ความผิดฐานทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรือใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(๑๗) เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมอืง หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในระยะสบิปีก่อนเขา้รบัการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมอืงในระยะ
สบิปีก่อนเขา้รบัการสรรหา 

(๒๐) เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 

(๒๑) เป็นพนักงานหรอืลูกจ ้างของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอื
ราชการส่วนท้องถิ่น หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ 

(๒๒) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในหา้งหุ้นส่วนบรษิัท หรอืองค์กรที่ด าเนินธุรกจิโดย
มุ่งหาผลก าไร หรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั หรอืเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ 

(๒๔) มพีฤตกิารณ์อนัเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อย่างรา้ยแรง 
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๒๒ 

มาตรา ๑๑  เมื่อมกีรณีทีจ่ะตอ้งสรรหาผูส้มควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูต้รวจการ
แผ่นดนิ ใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานศาลฎกีา เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ประธานสภาผู ้แทนราษฎร และผู ้น าฝ่ายค ้านในสภาผู ้แทนราษฎร  
เป็นกรรมการ 

(๓) ประธานศาลปกครองสงูสุด เป็นกรรมการ 

(๔) บุคคลซึ ่งศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอสิระทีม่ ใิช ่ผูต้รวจการแผ่นดนิ 
แต่งตัง้จากผูม้คีุณสมบตัติามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๐ และไม่เคยปฏบิตัิหน้าที่ใด ๆ ในศาลรฐัธรรมนูญหรอืองค์กรอสิระ องค์กรละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ใหเ้ลขาธกิารวุฒสิภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และใหส้ านักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการด าเนินการแต่งตัง้บุคคลตาม (๔) ใหศ้าลรฐัธรรมนูญและองค์กรอสิระทีม่ใิช่
ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนัน้แต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหา
ภายในยีส่บิวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากเลขาธกิารวุฒิสภา โดยให้คดัเลอืกจากบุคคลซึ่งมี
ความเป็นกลาง ซื่อสตัย์สุจรติและมคีวามเขา้ใจในภารกจิของผูต้รวจการแผ่นดนิ ผูจ้ะไดร้บั
การคดัเลอืกเป็นกรรมการสรรหาตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนทัง้หมดเท่าที่
มีอยู่ของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มี
บุคคลใดไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกึ่งหนึ่ง ใหล้งคะแนนใหม่อกีครัง้หนึ่ง ในการลงคะแนนครัง้นี้ 
ถ้ามีผู้เขา้รบัการคดัเลือกเกินสองคน ให้น าเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดบัแรกมา
ลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากนัจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสอง
ล าดบัแรกเกนิสองคน ใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลอืกซึง่ไดค้ะแนนเท่ากนันัน้จบัสลากเพื่อใหเ้หลอืผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดบัแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนนครัง้หลงันี้ ถ้ายงัไม่มีผู้ใด
ไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอื
กรรมการองค์กรอสิระ แล้วแต่กรณี ใหด้ าเนินการเพื่อคดัเลอืกใหม่ โดยจะคดัเลอืกผูเ้ขา้รบั
การคดัเลอืกทีม่ชีื่ออยู่ในการคดัเลอืกครัง้แรกมไิด ้

ในกรณีที่ไม่มผีูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรอืกรรมการสรรหาตาม 
(๔) มไีม่ครบไม่ว่าดว้ยเหตุใด หรอืพน้ก าหนดเวลาการคดัเลอืกตามวรรคสามแลว้มไิดม้กีาร
เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้  
โดยในระหว่างนัน้ใหถ้อืว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู่ 
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๒๓ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวนัก่อนวนัที่มี
กรณีทีต่อ้งสรรหาผูต้รวจการแผ่นดนิใหม่ แต่ไม่รวมถงึการสรรหาใหม่หรอืสรรหาเพิม่เตมิ
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ มาตรา ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๔ และให้
กรรมการสรรหาดงักล่าวพน้จากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืมี
ลกัษณะตอ้งหา้ม 

ผูซ้ึ่งไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรบัศาลรฐัธรรมนูญหรอืองคก์รอสิระอื่นในขณะเดยีวกนัมไิด ้

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจา้พนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๑๒  ในการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้คณะกรรมการสรรหา
ปรกึษาหารอืเพื่อคดัสรรใหไ้ดบุ้คคลซึ่งมคีวามรบัผดิชอบสูง มคีวามกล้าหาญในการปฏบิตัิ
หน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจรยิธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสงัคม รวมตลอดทัง้มีทศันคต ิ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ โดยนอกจากการประกาศรบัสมคัรแล้ว  
ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทัว่ไปได้ด้วย  
แต่ต้องได้รบัความยินยอมของบุคคลนัน้ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการ 
สรรหาใชว้ธิกีารสมัภาษณ์หรอืใหแ้สดงความคดิเหน็ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ านาจของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิ หรอืวธิกีารอื่นใดทีเ่หมาะสม เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในการสรรหา ให้ใช้วธิลีงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บนัทกึเหตุผลในการเลอืกไวด้ว้ย 

ผูซ้ึง่จะไดร้บัการสรรหาต้องไดร้บัคะแนนเสยีงถงึสองในสามของจ านวนทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ของคณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มบีุคคลใดได้รบัคะแนนเสยีงตามวรรคสาม หรอืมแีต่ยงัไม่ครบจ านวนที่
จะตอ้งสรรหา ใหม้กีารลงคะแนนใหม่ส าหรบัผูไ้ดค้ะแนนไม่ถงึสองในสาม ถา้ยงัไดไ้ม่ครบ
ตามจ านวนใหม้กีารลงคะแนนอกีครัง้หนึ่ง ในกรณีทีก่ารลงคะแนนครัง้หลงันี้ยงัไดบุ้คคลไม่
ครบตามจ านวนทีจ่ะตอ้งสรรหา ใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ส าหรบัจ านวนทีย่งัขาดอยู่ 

 

มาตรา ๑๓  ผูไ้ด้รบัการสรรหาเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิ
ต้องได้รบัความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา 

ในกรณีที่วุฒสิภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รบัการสรรหารายใด ให้ด าเนินการ
สรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นัน้ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่ง
ไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาในครัง้นี้จะเขา้รบัการสรรหาในครัง้ใหม่นี้ไม่ได ้
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๒๔ 

เมื่อมผีูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาแลว้ หากเป็นกรณีทีป่ระธานผูต้รวจการ
แผ่นดนิพน้จากต าแหน่งดว้ย ใหผู้ไ้ดร้บัความเหน็ชอบประชุมร่วมกบัผูต้รวจการแผ่นดนิ
ซึ่งยงัด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามเีพื่อเลอืกกนัเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ
แลว้แจง้ผลใหป้ระธานวุฒสิภาทราบ ในกรณีทีผู่ซ้ึ่งวุฒสิภาใหค้วามเหน็ชอบยงัไดไ้ม่ครบ
จ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้าม ี 
มจี านวนถึงสองคน กใ็ห้ด าเนินการประชุมเพื่อเลอืกประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิได ้และ
เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้แล้ว ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั ้นให้ถือว่าผู้ ตรวจการแผ่นดิน
ประกอบดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิเท่าทีม่อียู่ และใหด้ าเนินการสรรหาเพิม่เตมิใหค้รบตาม
จ านวนทีต่อ้งสรรหาต่อไปโดยเรว็ 

ให้ประธานวุฒสิภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดนิและผูต้รวจการแผ่นดนิ และเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๑๔  ผูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาใหเ้ป็นผูต้รวจการแผ่นดนิโดยที่
ยงัมไิด้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรอื (๒๒) หรือยงัประกอบวชิาชพี
ตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ
ดงักล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลา
ก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ผูต้รวจการแผ่นดนิ ใน
กรณีทีไ่ม่ไดแ้สดงหลกัฐานภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าผูน้ัน้สละสทิธแิละให้
ด าเนินการสรรหาใหม่ 

 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบตัิหรือลกัษณะต้องห้ามของ
ผู้สมคัรหรอืผู้ได้รบัการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็น  
ผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

การเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาวนิิจฉยัตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวนิิจฉยั ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนโดยเปิดเผย 

ใหน้ าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่กรณีทีม่ปัีญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  
แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่
ประชุมในขณะพจิารณาและวนิิจฉยัมไิด ้
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๒๕ 

มาตรา ๑๖  ใหป้ระธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไดร้บัเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรบัเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้
ได้รบัเป็นรายครัง้ที่มาประชุมในอตัราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรฐัสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รฐัสภาไดร้บัในแต่ละเดอืน แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๗  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

ในกรณีทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิที่
พน้จากต าแหน่งปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูต้รวจการแผ่นดนิใหม่แทน 

 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูต้รวจการแผ่นดนิพน้จาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๘ หรอืมาตรา ๙ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๐ 

เมื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ใหพ้น้จากต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิดว้ย 

ในกรณีที่มปัีญหาว่าผูต้รวจการแผ่นดนิผูใ้ดพน้จากต าแหน่งตาม (๒) หรอื (๓) 
หรอืไม่ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วนิิจฉัย ค าวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ารงต าแหน่งประธานผูต้รวจการแผ่นดนิหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิซึง่อาวุโสสูงสุดท าหน้าทีแ่ทนประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

ในระหว่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการ
แต่งตัง้ผูต้รวจการแผ่นดนิแทนต าแหน่งทีว่่าง ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิเท่าทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัิ
หน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามผีู้ตรวจการแผ่นดนิเหลอือยู่เพยีงคนเดยีว จะใชอ้ านาจหรอืปฏิบตัิ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ไม่ได ้เวน้แต่กรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนและหากไม่ด าเนินการใน
เรื่องดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหา
ผูต้รวจการแผ่นดนิใหม่ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนัก่อนวนัทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิครบวาระ แต่ถ้า
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๒๖ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ใหด้ าเนินการสรรหาผูต้รวจการแผ่นดนิภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีต่ าแหน่งว่างลง 

 

มาตรา ๑๙  เมื่อมผีูร้อ้งขอโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่าผูต้รวจการแผ่นดนิผูใ้ด
พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๒) หรอื (๓) ให้เลขาธกิารวุฒสิภาเสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการสรรหาภายในห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัการรอ้งขอ และให้คณะกรรมการสรรหา
วนิิจฉัยให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ในการวนิิจฉัยใหถ้ือเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีม่เีสยีงเท่ากนัให้
ประธานกรรมการสรรหาออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

หลกัฐานตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูก
กล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ประทบัรบัฟ้องและมผีู้ตรวจการแผ่นดนิเหลอือยู่ไม่ถึงสองคน ให้ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกนัแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม
เช่นเดยีวกบัผูต้รวจการแผ่นดนิท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นการชัว่คราวใหค้รบ
สามคน โดยให้ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตัง้ท าหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินได้จนกว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบตัิหน้าที่ได้ หรอืจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ 
ผูด้ ารงต าแหน่งแทน 

 

มาตรา ๒๑  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติ
หน้าที่และการใช้อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้า
หาญ และปราศจากอคตทิัง้ปวงในการใชดุ้ลพนิิจ และปฏิบตัตินใหถู้กต้องตามมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม ในระหว่างการด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดนิจะเขา้รบัการศกึษาหรอื
อบรมในหลกัสตูรหรอืโครงการใด ๆ มไิด ้เวน้แต่เป็นหลกัสตูร หรอืโครงการทีผู่ต้รวจการ
แผ่นดนิมมีตใิหจ้ดัขึน้โดยเฉพาะส าหรบัผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๒  ผูต้รวจการแผ่นดนิ มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงกฎหมาย กฎ 

หรอืค าสัง่ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานใด ๆ บรรดาทีก่่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นหรอืความ
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรอืเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๒๗ 

(๒)๔ แสวงหาขอ้เทจ็จรงิเมื่อเหน็ว่ามผีูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็น
ธรรมอนัเนื่องมาจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืปฏิบตันิอกเหนือหน้าทีแ่ละอ านาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของ
รฐัทีเ่กีย่วขอ้งใหข้จดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมนัน้ 

(๓) เสนอต่อคณะรฐัมนตรใีห้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรฐัยงัมไิด้ปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งครบถว้นตามหมวด ๕ หน้าทีข่องรฐั ของรฐัธรรมนูญ 

(๔) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป ระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมายอื่น 

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามวรรคหนึ่ง ต้องมุ่งหมายที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและใหค้ าแนะน า เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าที่ของ
รฐัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ขจดัความเหลื่อมล ้า อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนอย่าง
ทดัเทยีมกนั และลดภาระทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ รวมทัง้
ขจดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมทีห่น่วยงานของรฐัปฏบิตัติ่อประชาชน 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรอื (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด าเนินการต่อไป และเพื่อขจดัความซ ้าซ้อนในการปฏิบตัิหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกันหารอืและวางหลกัเกณฑ์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการต่อไปดว้ย 

 

มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรอื (๓) ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิอาจเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองไดเ้มื่อเหน็ว่ามกีรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บทบญัญตัิแห่งกฎหมายใดมปัีญหาเกี่ยวกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนูญให้
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญ และให้ศาลรฐัธรรมนูญพิจารณา
วนิิจฉัยโดยไม่ชกัชา้  ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิพีจิารณา
ของศาลรฐัธรรมนูญ 

 
๔ ส านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ถือเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรฐัสภาฯ ผู้อ านวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ตามความในมาตร า ๑๓ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒ ๕๔๒  
ส่วนคณะกรรมการทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์ เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ในรูปคณะกรรมการจึงมิใช่
พนักงานหรอืลูกจา้ง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๘/๒๕๔๔) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๒๘ 

(๒) กฎ ค าสัง่ หรือการกระท าอื่นใดของหน่วยงานของรฐัหรือเจ้าหน้าที่ของรฐั 
มปัีญหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย ใหเ้สนอเรื่องพรอ้มดว้ยความเหน็
ต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพจิารณาวนิิจฉัยโดยไม่ชกัชา้  ทัง้นี้ ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิมอี านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางการปฏบิตังิานของผูต้รวจการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนัเพื่อให้เกิดความรวดเรว็และไม่ซ ้าซ้อนกนั แต่ต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
ขาดความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

(๒) ออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกบัการแจง้ การรอ้งเรยีน 
การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา รวมทัง้ระเบียบเกี่ยวกับการมอบหมายให้
พนักงานเจา้หน้าทีด่ าเนินการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้เพื่อรายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๓) ออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าใชจ้่าย ค่าเบี้ยเลีย้ง และค่าเดนิทาง
ของบุคคลซึง่มาใหค้วามเหน็หรอืถอ้ยค า และการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าที ่

(๔) ออกระเบยีบหรอืประกาศอื่นตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
การออกระเบยีบตาม (๒) และ (๔) ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการสรา้งขัน้ตอนโดยไม่

จ าเป็นเกดิความล่าชา้ หรอืขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่ของผูต้รวจการแผ่นดนิ
หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่รวมทัง้ต้องไม่เป็นการสรา้งภาระแก่ประชาชนเกนิสมควร หรอืมี
ลกัษณะเป็นการมุ่งหมายทีจ่ะกล่าวหาหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั และในส่วน
ที่เกี่ยวกับการแจ้งหรอืการร้องเรยีน ต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเรื่องต่อ
ผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นไปโดยสะดวกและรวดเรว็ และไม่มลีกัษณะบงัคบัใหต้้องเปิดเผย
ตวัตนของผูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน เวน้แต่เป็นเรื่องการขอใหข้จดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้น
หรอืความไม่เป็นธรรมใหแ้ก่ผู้รอ้งเรยีนเป็นการเฉพาะตวั ซึ่งจ าเป็นต้องทราบตวับุคคล
เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อขอขอ้มลูหรอืแจง้ผลการด าเนินการ 

 

มาตรา ๒๕  ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้
ผูต้รวจการแผ่นดนิมอี านาจ ดงัต่อไปนี้ ซึง่ตอ้งกระท าเท่าทีจ่ าเป็น 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจง
ขอ้เท็จจรงิหรอืให้ความเห็นในการปฏิบตัิงาน หรอืมาให้ถ้อยค า หรอืส่งวตัถุ เอกสาร 
หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อประกอบการพจิารณา 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๒๙ 

(๒) เขา้ไปในเคหสถานหรอืสถานทีใ่ด ๆ เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิหรอืรวบรวม
พยานหลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ ในกรณีที่เคหสถานหรอืสถานที่ที่จะเขา้ไปนัน้
มไิดอ้ยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรฐั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองไม่ยนิยอม 
ใหเ้ขา้ไปไดเ้มื่อมหีมายของศาล 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจมอบหมายใหพ้นักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได้ เว้นแต่การออกค าสัง่ตาม (๑)  
ให้มอบหมายได้เฉพาะเลขาธิการหรอืรองเลขาธกิาร  ทัง้นี้  ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิก าหนด 

ในการด าเนินการตาม (๒) ใหด้ าเนินการต่อหน้าผูค้รอบครองหรอืดแูลสถานทีห่รอื
ผู้ซึ่งเกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าหาบุคคลดงักล่าวไม่ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย
สองคนซึ่งได้ขอรอ้งให้มาเป็นพยาน  ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรอืดูแลสถานที่ หรอืผู้ซึ่ง
เกีย่วขอ้งใหค้วามร่วมมอื เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

 

มาตรา ๒๖  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให ้ผู ้ตรวจการแผ่นดนิปรกึษาหารอืและ
เห็นชอบร่วมกนั 

(๑) การแต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าทีเ่พื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

(๒) การปรกึษาหารอืร่วมกบัองค์กรอสิระอื่นหรอืคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาตติามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม 

(๓) การเสนอแนะในการปรบัปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๒ (๑) 
(๔) การเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรตีามมาตรา ๒๒ (๓) 
(๕) การเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองตามมาตรา ๒๓ 

(๖) การรายงานการไม่ปฏิบตัิตามความเห็นหรอืขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดนิ หรอืการส่งเรื่องใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ 

(๗) การส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั หรอืคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิตามมาตรา ๓๖ (๓) 

(๘) การออกขอ้ก าหนดทางจรยิธรรมตามมาตรา ๔๓ 

(๙) การก าหนดคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของเลขาธกิารอนัจะ
เป็นประโยชน์แก่การปฏบิตังิานของส านักงานตามมาตรา ๔๕ 

(๑๐) การก าหนดกิจการที่มผีลต่อการปฏิบตัิภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดนิ
ตามมาตรา ๔๘ 
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๓๐ 

(๑๑) การเสนองบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๔๙ และการให้ความเห็นชอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทัง้การอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิของส านักงานตามมาตรา ๕๐ 

(๑๒) การพจิารณาการรบัทรพัย์สนิทีอ่าจมผีลกระทบต่อความเป็นกลางในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องส านักงานตามมาตรา ๕๑ 

(๑๓) การออกระเบียบ ประกาศ หรือการอื่ นใดที่พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ก าหนดใหเ้ป็นไปตามมตหิรอืตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๑๔) การอื่นใดทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิตกลงร่วมกนั 

 

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่จ าเป็นต้องไดข้อ้มูลหรอืมกีารศกึษาเรื่องใด ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิจะขอใหส้ านักงานจา้งบคุคลหรอืสถาบนัซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด าเนินการใน
เรื่องนัน้ไดต้ามทีจ่ าเป็น หรอืในกรณีทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งไดจ้ะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวแทนกไ็ด ้โดยตอ้งค านึงถงึความคุม้ค่าและประสทิธภิาพทีจ่ะเกดิขึน้  
ทัง้นี้ ก่อนการจา้งหรอืแต่งตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิต้องก าหนดเป้าหมาย ผลสมัฤทธิ ์และ
ระยะเวลาของการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไวใ้หช้ดัเจน 

หลกัเกณฑ์และวธิีการจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคคลหรอืสถาบนั หรอืการ
แต่งตัง้อนุกรรมการ การพน้จากต าแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และวธิี
ปฏบิตังิานของอนุกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิก าหนด 

 

มาตรา ๒๘  หา้มมใิหผู้ใ้ดเปิดเผยขอ้มูลอนัท าใหส้ามารถระบุตวัตนของผูแ้จง้ 
ผูร้อ้งเรยีน รวมทัง้ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดม้าเน่ืองจากการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อปฏิบตัิตามหน้าที่และอ านาจหรอืตาม
กฎหมายหรอืตามค าสัง่ศาล 

ผูจ้ดัท าและเผยแพร่รายงานตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ หากไดก้ระท าโดย
สุจรติ ผูน้ัน้ไม่ตอ้งรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรอืทางวนิัย 

 

มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิและพนักงานเจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๓๐  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้ตรวจการแผ่นดนิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และให้ได้รบัเบี้ยประชุมเป็น
รายครัง้เท่ากบักรรมการตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยเบีย้ประชุมกรรมการ 
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๓๑ 

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ได้รบัเงนิค่ารบัรองเหมาจ่ายเป็นรายเดอืนตามอตัราที่
กระทรวงการคลงัก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงนิประจ าต าแหน่งของประธานผูต้รวจการ
แผ่นดนิหรอืผูต้รวจการแผ่นดนิ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๓๑  ผูต้รวจการแผ่นดนิซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มีสทิธไิดร้บั
บ าเหน็จตอบแทนเป็นเงนิซึง่จ่ายครัง้เดยีวเมื่อพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) มอีายุครบเจด็สบิปี 

ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนัน้ ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๐  
คณูดว้ยจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง เศษของปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

สทิธใินบ าเหน็จตอบแทนนัน้ เป็นสทิธเิฉพาะตวั จะโอนไม่ได ้เวน้แต่กรณีตาย ให้
ตกไดแ้ก่คู่สมรสและทายาททีไ่ดแ้จง้ไว ้และถ้าการตายนัน้เกดิขึน้เพราะเหตุปฏิบตัหิน้าทีห่รอื
ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หไ้ดร้บัเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนทีก่ าหนดไวต้ามวรรคสอง 

 

หมวด ๒ 

การด าเนินการตามหน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๓๒  เมื่อความปรากฏต่อผูต้รวจการแผ่นดนิไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมี
ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรอืไม่ก็ตาม ว่าบุคคลใดได้รบัความเดอืดร้อนหรอืความไม่เป็น
ธรรมอนัเนื่องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืปฏบิตัินอกเหนือหน้าที่และอ านาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืมกีรณีทีก่ารปฏบิตังิานใด ๆ 
ของหน่วยงานของรฐัเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ ใหเ้ป็น
หน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิทีจ่ะตอ้งแสวงหาขอ้เทจ็จรงิหรอืด าเนินการอื่นใดดว้ยความ
รอบคอบ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งใหข้จดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้น
หรือความไม่เป็นธรรมนัน้ หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสัง่ หรือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ขจดัความเหลื่อมล ้า อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทดัเทยีมกัน 
และลดภาระทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนโดยไม่จ าเป็น 
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๓๒ 

ก่อนการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ ง ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหารือร่วมกับ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึประสทิธภิาพ ความสามารถ และอุปสรรคของ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะด าเนินการตามแนวทางทีเ่สนอแนะประกอบดว้ย 

ในการแสวงหาข้อเท็จจรงิตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดนิจะมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อรายงานต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดนิตามระเบยีบทีอ่อกตามมาตรา ๒๔ (๒) กไ็ด ้

 

มาตรา ๓๓  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๒ วรรคสอง เมื่อหน่วยงานของรฐัได้รบั
ขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจการแผ่นดนิเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงกฎหมาย กฎ หรอืค าสัง่ หรอื
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานใด ๆ บรรดาทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน หรอืเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ ใหห้น่วยงาน
ของรฐันัน้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สบิวนั ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
แก้ไขได้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา จะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้เมื่อได้แจ้งให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบแล้ว โดยจะขยายเวลาได้อีกไม่ เกินหกสิบวัน เมื่ อพ้น
ก าหนดเวลาดงักล่าวแล้วหน่วยงานของรฐันัน้ยงัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ โดยไม่มเีหตุอนั
สมควร ให้ถือว่าหวัหน้าหน่วยงานของรฐันัน้จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายอนัท าให้เกิด
ความเสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผูต้รวจการแผ่นดนิแจง้ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
โดยเร็ว โดยให้ถือว่ารายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส านวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัตามวรรคหนึ่ง เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดนิไม่อาจด าเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรฐันัน้ที่
จะแจง้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และปรกึษาหารอื
ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคนัน้โดยเรว็ และเมื่อได้ขอ้ยุติประการใดให้หน่วยงานของรฐัด าเนินการไปตามขอ้
ยุตนิัน้ ในกรณีที่ไม่อาจหาขอ้ยุตไิดใ้หผู้ต้รวจการแผ่นดนิเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พจิารณาสัง่การตามทีเ่หน็สมควร และใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการไปตาม
มตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าว และใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบักบัการด าเนินการตาม
ขอ้ยุตหิรอืตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวดว้ยโดยอนุโลม 
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๓๓ 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวขอ้งใหข้จดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลใด ใหห้วัหน้า
หน่วยงานของรฐัด าเนินการให้เป็นไปตามค าเสนอแนะนัน้ภายในสามสิบวัน เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะขัดต่ อ
กฎหมาย กฎ หรอืค าสัง่ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ใหแ้จง้ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิทราบ
ก่อนพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหารือร่วมกับ
หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาข้อยุติโดยเร็วต่อไป และให้น าความในมาตรา ๓๓ 
วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีผู้ได้รบัความ
เดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากหน่วยงานของรฐัยงัมิไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง
ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรฐั ของรฐัธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรฐัมนตรีทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปโดยเร็ว โดย
ผูต้รวจการแผ่นดนิจะรายงานใหร้ฐัสภาและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบดว้ยกไ็ด้ 

 

มาตรา ๓๖  ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดนิพจิารณาแล้วเห็นว่า ความเดอืดร้อนหรอื
ความไม่เป็นธรรมเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะตวัเป็นรายกรณี หรอืเป็นเรื่องทีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละ
อ านาจของหน่วยงานของรฐัทีจ่ะขจดัความเดอืดรอ้นหรอือ านวยความเป็นธรรมได้ตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานของรฐันัน้อยู่แลว้ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีก่ารด าเนินการในเรื่องนัน้มกีฎหมายก าหนดใหม้กีารรอ้งทุกขห์รอื
อุทธรณ์ไว้แล้วให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดงักล่าวให้หน่วยงานของรฐันัน้พิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

(๒) ในกรณีที่ เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการ
ด าเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรฐั ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการด าเนินการทางวินัยในกรณีนั ้น
ด าเนินการต่อไป  แต่ทัง้นี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนัน้เพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรอืขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่
ก่อใหเ้กดิปัญหาดงักล่าวอย่างเป็นระบบได ้



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๓๔ 

(๓) ในกรณีทีก่ารไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืปฏบิตันิอกเหนือหน้าทีแ่ละอ านาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการทุจรติ ใหส่้ง
เรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา
ด าเนินการต่อไป แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๓๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรบัเรื่องที่
ผูต้รวจการแผ่นดนิพจิารณาแล้วเหน็ว่ามลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ ไวพ้จิารณา 

(๑) เรื่องที่เป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่นโยบายนัน้ขัดต่อ
รฐัธรรมนูญหรอืมผีลใหม้กีารละเลยการปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนูญ 

(๒) เรื่องที่มกีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศาลหรอืเรื่องที่ศาลมคี าพพิากษา ค าสัง่ 
หรอืค าวนิิจฉยัเสรจ็เดด็ขาดแลว้ เวน้แต่เป็นการศกึษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะใหม้ี
การปรบัปรุงกฎหมายหรอืกฎทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยุตธิรรม 

(๓) เรื่องทีไ่ม่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๔) เรื่องทีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจขององค์กรอสิระอื่น หรอืทีอ่งค์กรอสิระอื่นรบั
ไวด้ าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจขององค์กรอสิระนัน้แล้ว แต่ไม่ตดัอ านาจในการทีจ่ะ
ขอรบัทราบผลการพจิารณาขององคก์รอสิระทีร่บัเรื่องไวด้ าเนินการ 

(๕) เป็นการรอ้งเรยีนโดยใชส้ทิธไิม่สุจรติและการพจิารณาจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

(๖) เรื่องทีผู่ร้อ้งเรยีนไดร้บัการแกไ้ขความเดอืดรอ้นหรอืความไมเ่ป็นธรรมอย่าง
เหมาะสมแลว้ 

(๗) เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพจิารณาแล้ว เว้นแต่จะปรากฏ
พยานหลกัฐาน หรอืขอ้เทจ็จรงิใหม่อนัอาจท าใหผ้ลการพจิารณาเปลีย่นแปลงไป 

(๘) เรื่องอื่นตามมตทิีผู่ต้รวจการแผ่นดนิก าหนด 

ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ ง  
ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิสัง่ยุตเิรื่อง 

 

มาตรา ๓๘  ใหผู้้ตรวจการแผ่นดนิแจง้ผลการด าเนินการตามมาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๓๖ หรือการไม่รับพิจารณาหรือยุติเรื่ องตามมาตรา ๓๗ ให้ผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งทราบโดยในกรณีทีไ่ม่รบัไวพ้จิารณาหรอืใหยุ้ตเิรื่อง ใหร้ะบุ
เหตุผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบดว้ย 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๓๕ 

มาตรา ๓๙  ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันสิ้น ปี งบประมาณ  
ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา โดยอย่างน้อย
ให้ผูต้รวจการแผ่นดนิสรุปปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินการด้วย และ
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป  ทัง้นี้ ให้ผูต้รวจการแผ่นดนิมาแถลงรายงาน
ประจ าปีต่อรฐัสภาดว้ย 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรายงานให้
คณะรฐัมนตรหีรอืรฐัสภา หรอืเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง เพราะ
เป็นกรณีเร่งด่วนหรอืจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

การจดัท ารายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กระท าเป็นการสรุปโดยมใิห้
ระบุรายละเอยีดอนัเป็นการเปิดเผยความลบัของบุคคลหรอืหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยไม่จ าเป็น 

 

หมวด ๓ 

ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๔๐  ให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่
ภายใตก้ารบงัคบับญัชา ก ากบัดแูล และรบัผดิชอบร่วมกนัของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน แต่พนักงานและลูกจา้งของส านักงานต้องได้รบัประโยชน์
ตอบแทน ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย  
ว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๔๑  ส านักงานมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบงานธุรการและด าเนินการเพื่อใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิบรรลุภารกจิ

และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ และ
กฎหมายอื่น 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลอื ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏบิตังิานของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๓) ศกึษา รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู และสนับสนุนใหม้กีารวจิยัเกีย่วกบังานของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิ 
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๓๖ 

(๔) ด าเนินการหรอืส่งเสรมิและสนับสนุนหรอืประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั
หรอืภาคเอกชนในการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๕) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรอืที่ผูต้รวจการแผ่นดนิมมีติ
มอบหมาย 

 

มาตรา ๔๒  ในการก ากบัดูแลส านักงาน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิมีอ านาจออก
ระเบยีบหรอืประกาศ ในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การจดัแบ่งส่วนงานของส านักงานและขอบเขตหน้าทีข่องส่วนงานดงักล่าว 

(๒) การก าหนดต าแหน่ง อตัราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษส าหรบัต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นของเลขาธกิาร พนักงานและลูกจา้งของส านักงาน 

(๓) การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
สมรรถภาพ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน วนิัยและการลงโทษทางวนิัย การออกจาก
ต าแหน่ง การรอ้งทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ ส าหรบัเลขาธกิารและพนักงานของ
ส านักงาน รวมทัง้วธิกีารและเงือ่นไขในการจา้งลูกจา้งของส านักงาน 

(๔) การบรหิารจดัการการเงนิและทรพัย์สนิ การงบประมาณ และการพสัดุของ
ส านักงาน 

(๕) การจดัสวสัดิการหรอืการสงเคราะห์อื่นซึ่งรวมถึงการจดัให้มีกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีแก่เลขาธกิาร พนักงานและลูกจา้งของส านักงาน และหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการ
จ่ายเงนิชดเชยในกรณีเลขาธกิารด ารงต าแหน่งครบวาระ 

(๖) การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการไดม้าซึง่เลขาธกิาร 

(๗) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เลขาธกิาร พนักงาน และลูกจา้งของส านักงาน 

(๘) การอื่นใดอนัจ าเป็นต่อการก ากบัหรอืควบคุมการด าเนินงานของส านักงาน
หรอืการบงัคบับญัชาเลขาธกิาร พนักงานหรอืลูกจา้งของส านักงาน หรอืการท าใหบุ้คคล
ดงักล่าวท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การด าเนินการตาม (๑) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
ความคล่องตวั 

การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชพี และความเพยีงพอในการด ารงชพี 
และภาระความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานและลูกจา้งแต่ละสายงานและระดบัดว้ย 
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๓๗ 

ในการออกระเบยีบเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหผู้ต้รวจการ
แผ่นดนิค านึงถงึความเทีย่งธรรม ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร โดยจะก าหนดใหม้คีณะ
บุคคลเพื่อก ากบั ดแูล หรอืพจิารณาค ารอ้งทุกขห์รอืค าอุทธรณ์ทีเ่ป็นอสิระดว้ยกไ็ด้ 

 

มาตรา ๔๓  ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิออกขอ้ก าหนดทางจรยิธรรมขึน้ใชบ้งัคบัแก่
พนักงานและลูกจา้งของส านักงาน  ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดทางจรยิธรรมดงักล่าวต้องระบุดว้ย
ว่าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจะตอ้งไดร้บัโทษอย่างใด 

 

มาตรา ๔๔  ให้ส านักงานมเีลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แต่งตัง้ตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงาน และรบัผิดชอบการปฏิบตัิงานของส านักงานขึ้นตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ผูต้รวจการแผ่นดนิจะมมีตกิ าหนดใหม้รีองเลขาธกิารเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตังิานรองจาก
เลขาธกิารกไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกัน ให้เลข าธิการท าหน้าที่เป็น
เลขานุการของทีป่ระชุมผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๔๕  เลขาธกิารต้องเป็นผูม้คีวามซื่อสตัย์สุจรติเป็นทีป่ระจกัษ์ มสีญัชาติ
ไทย มอีายุไม่เกนิหกสบิปีในวนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้และมอีายุไม่เกินหกสบิหา้ปีในขณะด ารง
ต าแหน่งเลขาธกิารและมคีุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัจะเป็นประโยชน์
แก่การปฏบิตังิานของส านักงานตามระเบยีบทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิก าหนด 

เลขาธกิารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ และ
อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๔๖  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ เลขาธกิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๕ 

(๔) ไม่สามารถท างานไดเ้ตม็เวลา 

(๕) ผูต้รวจการแผ่นดนิมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง เนื่องจากมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี 
หรอืมกีารกระท า หรอืมคีุณลกัษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิาร 

(๖) เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๓๘ 

มาตรา ๔๗  เลขาธกิารมหีน้าทีแ่ละอ านาจควบคุมดแูลการปฏบิตังิานโดยทัว่ไป
ของส านักงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ และมตขิองผูต้รวจการแผ่นดนิ 
และใหม้หีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลดเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัย พนักงานหรอื
ลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรอืลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  
ทัง้นี้ ตามระเบยีบของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๒) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขดักบัระเบยีบ
หรอืประกาศหรอืมตขิองผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๓) หน้าทีแ่ละอ านาจตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้
หรอืกฎหมายอื่นและตามทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิก าหนด 

การออกระเบยีบตาม (๒) ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการสรา้งขัน้ตอนโดยไม่จ าเป็น 
เกดิความล่าชา้หรอืขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 

มาตรา ๔๘  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้เลขาธกิาร
เป็นผูแ้ทนของส านักงาน  เพื่อการนี้ เลขาธกิารจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตัิงานแทน
กไ็ดต้ามระเบยีบทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกจิการส าคญัเกี่ยวกบัการงบประมาณ
ของส านักงานและกจิการอื่นใดทีม่ผีลต่อการปฏบิตัภิารกจิของผูต้รวจการแผ่นดนิตามที่
ผูต้รวจการแผ่นดนิก าหนดใหเ้ลขาธกิารขอความเหน็ชอบจากผูต้รวจการแผ่นดนิก่อน 

 

มาตรา ๔๙  ใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัสรรเป็นเงนิ
อุดหนุนของผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรอืร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี ในการ
เสนองบประมาณรายจ่ายดงักล่าวใหผู้้ตรวจการแผ่นดนิพจิารณาผลการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ประกอบดว้ย 

ในกรณีทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิเหน็ว่างบประมาณรายจ่ายทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหไ้ม่
เพียงพอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณของสภาผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิแจง้ใหค้ณะรฐัมนตรทีราบถงึรายไดแ้ละทรพัยส์นิทีม่อียู่ดว้ย 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๓๙ 

มาตรา ๕๐   เมื่ อพ ระราชบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ า ปีห รือ
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิตามมาตรา ๔๙ ใชบ้งัคบัแล้ว ใหส้ านักงาน
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดิน  
และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นการเฉพาะกรณี 

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบญัชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงนิที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละ 
สามเดือน และให้กรมบัญชกีลางสัง่จ่ายเงนิให้แก่ส านักงานภายในสามวนัก่อนวนัขึ้น 
งวดใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องใช้เงนิมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  
ใหก้รมบญัชกีลางจ่ายใหต้ามทีส่ านักงานรอ้งขอ 

 

มาตรา ๕๑  รายได้และทรัพย์สินในการด าเนินกิจการขอ งส านักงาน 
ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิอุดหนุนทีไ่ดร้บัมาตามมาตรา ๔๙ 

(๒) รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมหรอืทรพัยส์นิของส านักงาน 

(๓) ทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหแ้ก่ส านักงาน 

(๔) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ของเงนิหรอืทรพัยส์นิของส านักงาน 

(๕) รายไดอ้ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ในการรบัทรพัยส์นิตาม (๓) ใหค้ านึงถงึความเป็นกลางในการปฏบิตัหิน้าที ่และ
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการรบัทรพัย์สินดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความ 
เป็นกลางในการปฏิบตัหิน้าที่ของส านักงาน จะสัง่ให้ส านักงานไม่รบัทรพัย์สนินัน้หรอืให้
คนืทรพัยส์นินัน้แก่ผูอุ้ทศิใหก้ไ็ด ้

 

มาตรา ๕๒  รายไดข้องส านักงานไม่เป็นรายไดท้ีต่อ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายว่า
ดว้ยเงนิคงคลงักฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายอื่น 

ให้ส านักงานจดัท ารายงานการรบัและการใช้จ่ายเงนิตามวรรคหนึ่งเสนอต่อ
รฐัสภาและคณะรฐัมนตรเีมื่อสิน้ปีงบประมาณทุกปี 

อสงัหาริมทรพัย์ซึ่งส านักงานได้กรรมสิทธิม์าไม่ว่าจากการซื้อหรอืมีผู้ยกให ้ 
ใหเ้ป็นทีร่าชพสัดุแต่ส านักงานมอี านาจในการปกครองดูแล ใช ้หรอืหาประโยชน์ได ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๔๐ 

มาตรา ๕๓  ทรพัยส์นิของส านักงานไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ีและ
ผูใ้ดจะยกอายุความขึน้เป็นขอ้ต่อสูม้ไิด ้

 

มาตรา ๕๔  ให้ส านักงานจดัท างบดุล งบการเงิน และบญัชีท าการส่งผู้สอบ
บญัชภีายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองส านักงาน โดยใหท้ าการ
ตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของส านักงาน รวมทัง้ประเมินผลการใช้
จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของส านักงานโดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์ประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมายมปีระสทิธภิาพ เกดิผลสมัฤทธิ ์และคุม้ค่า
เพยีงใด แลว้ท ารายงานเสนอผลการสอบบญัชตี่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีโดยไม่ชกัชา้ 

 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๕  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ตามมาตรา ๒๕ (๑) โดยไม่มเีหตุอนัสมควร 
หรอืฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๖  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ 
ในต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรอืพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ เว้นแต่
กรณีตาม (๓) ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๘ มใิหน้ ามาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๕๗  ภายในยีส่บิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้
บงัคบัให้ศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่งตัง้และส่งชื่อ
ผูแ้ทนใหส้ านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๔๑ 

เมื่อพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว้ หากศาลรฐัธรรมนูญหรอืองคก์รอสิระใด
ยังไม่อาจแต่งตัง้ผู้แทนได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎร  
ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิศาลรฐัธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระที่จะแต่งตัง้ผู้แทนมาในภายหลัง การแต่งตัง้ดังกล่าวไม่มีผลให้การ
ด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ตอ้งเสยีไป 

ภายในสามสบิวนันับแต่วนัพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
สรรหาพจิารณาและวนิิจฉยัว่าประธานผูต้รวจการแผ่นดนิและผูต้รวจการแผ่นดนิซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบัผู้ใด ถอืว่าเป็น 
ผูด้ ารงต าแหน่งตามมาตรา ๘ (๑) หรอื (๒) ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ต้องมีการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่ว่างอยู่  ให้
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็น 
ผูด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิตามจ านวนที่ยงัว่างอยู่ ภายในสีส่บิหา้วนันับแต่วนัทีม่ี
ค าวนิิจฉยัตามมาตรา ๕๗ 

ในกรณีทีไ่ม่มปีระธานผูต้รวจการแผ่นดนิ เมื่อวุฒสิภาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึง่ไดร้บัการสรรหาแลว้ใหผู้ซ้ึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาและผูต้รวจการแผ่นดนิซึ่ง
ยงัอยู่ในต าแหน่งตามมาตรา ๕๖ ประชุมร่วมกนัเพื่อเลอืกกนัเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
ผูต้รวจการแผ่นดนิ และแจง้ใหป้ระธานวุฒสิภาทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

มาตรา ๕๙  ใหเ้ลขาธกิารส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใช้บงัคับและมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิต่อไป และใหป้ระธานผู้ตรวจการแผ่นดนิจดัท าสญัญาจา้ง
ขึน้โดยให้มรีะยะเวลาการจ้างไม่เกินวาระที่จะต้องพน้จากต าแหน่งตามพระราชบญัญัติ
ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ในกรณีทีม่ปัีญหาเกี่ยวกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของเลขาธกิารส านักงาน
ผูต้รวจการแผ่นดนิตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามมตขิองผูต้รวจการแผ่นดนิทีจ่ะวนิิจฉยั 

 

มาตรา ๖๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชบญัญตัสิ านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อน
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๔๒ 

วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั ใหม้ผีลใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ทัง้นี้  จนกว่าจะมีระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสัง่ หรอืมตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๖๑  ให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติส านักงาน
ผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ บรรดาสทิธ ิหน้าที ่และความผูกพนัใด ๆ ทีส่ านักงานผูต้รวจการ
แผ่นดนิตามพระราชบญัญตัสิ านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ มอียู่กบับุคคลใด
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ โอนมาเป็นของ
ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๖๒  ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นของ
ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ และใหถ้อืว่าสทิธิ
และประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรอืลูกจา้งดงักล่าวได้รบัตามพระราชบญัญตัิส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตาม
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๒ (๒) 
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๖๓  การด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืการด าเนินการอื่นใดตาม
หน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือส านักงานผู้ตรวจการแผ่ นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งด าเนินการก่อนวนัที่
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ถ้าการนัน้อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนัน้เป็นการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๔๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ คือ 
โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๐ (๕) และมาตรา ๒๖๗ บญัญตัใิหม้ี
การตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อก าหนดการ
ไดม้า หน้าทีแ่ละอ านาจ ตลอดจนการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจการแผ่นดนิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
ข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและ
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดนิ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และบรรลุตามเป้าหมาย โดยการด าเนินการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารกระทบหรอื
จ ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลบางประการและเป็นไปเท่าทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๔๔ 

ระเบยีบผูต้รวจการแผ่นดนิ 

ว่าดว้ยการแจง้ การรอ้งเรยีน การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ และการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง  
การรอ้งเรยีน การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ การพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน และการมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผูต้รวจการแผ่นดนิปรกึษาหารอืและเหน็ชอบร่วมกนัจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระ เบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง  
การรอ้งเรยีน การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ และการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ขอ้ ๒๕  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาว่าดว้ยการเสนอ การรบัค ารอ้งเรยีน
และการสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) ระเบยีบผู ้ตรวจการแผ่นดนิของรฐัสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
เสนอค าร้องเรยีนผ่านระบบอนิเตอรเ์นท (Internet) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ผูต้รวจการแผ่นดนิ” หมายความรวมถงึประธานผูต้รวจการแผ่นดนิดว้ย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตัง้เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๘ ก/หน้า ๒๓/๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
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๔๕ 

“เจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบส านวน” หมายความว่า พนักงานเจา้หน้าทีข่องส านักงาน 
ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิหรอืด าเนินการอื่นใดตามระเบยีบนี้ 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานอื่นที่ใช้อ านาจหรอืได้รบัมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองหรอืให้ด าเนินกิจการ
ทางปกครองดว้ย 

“เจา้หน้าทีข่องรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งซึง่ปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานของรฐัและเจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่และให้
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลหรอืคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรอื
ไดร้บัมอบใหใ้ชอ้ านาจทางปกครองหรอืใหด้ าเนินกจิการทางปกครองดว้ย 

“การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ” หมายความว่า การไต่สวน การสบืสวน การสอบสวน 
และการด าเนินการอื่นใดเพื่ อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประกอบการพจิารณา 

“เรื่องรอ้งเรยีน” หมายความว่า เรื่องทีม่ผีูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืเรื่องทีป่รากฏ
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิไม่ว่าโดยทางใด และผู้ตรวจการแผ่นดนิได้เห็นชอบให้พิจารณา
ด าเนินการ 

 

ขอ้ ๕  ให้ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิรกัษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้อี านาจ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตั ิหรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดนิเป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและค าวนิิจฉยัของประธานผูต้รวจการแผ่นดนิใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๖  วิธีปฏิบัติเรื่องใดที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามมติของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 

ขอ้ ๗  ในการด าเนินการตามระเบียบนี้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแปลภาษา
ไทยท้องถิน่หรอืภาษาถิน่หรอืภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรอืต้องแปลภาษาไทย
เป็นภาษาไทยทอ้งถิน่หรอืภาษาถิน่หรอืภาษาต่างประเทศใหส้ านักงานจดัใหม้กีารแปล 
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๔๖ 

กรณีที่ผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลใดไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อ
ความหมายได้ หรือไม่เข้าใจภาษาไทย และไม่มีล่าม ให้ส านักงานจัดให้มีพนักงาน
เจา้หน้าทีห่รอืบุคคลใดมาอ านวยความสะดวกแก่บุคคลดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

การจ่ายค่าแปลเอกสารตามวรรคหนึ่ง หรอืค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดนิทาง และค่า
เช่าทีพ่กัแก่บุคคลตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบผูต้รวจการแผ่นดนิว่าดว้ยการนัน้ 

 

หมวด ๒ 

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

   
 

ขอ้ ๘  ผูใ้ดพบหรอืไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจาก
การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืปฏิบตัินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืมผีูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรม
อนัเนื่องมาจากหน่วยงานของรฐัยงัมิได้ปฏิบตัิให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรฐั ของรฐัธรรมนูญ หรอืมกีฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบหรอืค าสัง่ หรอืขัน้ตอน
การปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน หรอืเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ อาจแจง้หรอื
รอ้งเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไปได้ 

 

ส่วนที ่๑ 

การแจง้ 

   
 

ขอ้ ๙  การแจ้งต่อผูต้รวจการแผ่นดนิตามขอ้ ๘ ต้องเป็นเรื่องทีก่่อใหเ้กดิความ
เดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุเหตุแห่งการแจ้ง พร้อมด้วย
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้ง ตลอดจนระบุหน่วยงานของรัฐหรือ
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งตามสมควร 

 

ขอ้ ๑๐  การแจง้สามารถด าเนินการดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การแจง้เป็นหนังสอืโดย 

(ก) ส่งดว้ยตนเอง 

(ข) ส่งทางไปรษณีย ์
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๔๗ 

(ค) ส่งทางโทรสาร 

(ง) มอบหรอืส่งโดยบุคคลหรอืองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐั 
(๒) การแจง้ดว้ยวาจาโดย 

(ก) แจง้ทางโทรศพัท ์(สายด่วน ๑๖๗๖) 
(ข) แจง้ต่อพนักงานเจา้หน้าทีใ่นขณะปฏบิตัหิน้าที ่

(๓) การแจง้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตโดย 
(ก) เวบ็ไซต ์www.ombudsman.go.th 
(ข) แอปพลเิคชนั “ผูต้รวจการแผ่นดนิ” 

(๔) การแจง้ดว้ยวธิกีารอื่นตามทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิก าหนด 
 

ส่วนที ่๒ 
การรอ้งเรยีน 

   
 

ขอ้ ๑๑  การรอ้งเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดนิตามขอ้ ๘ อาจเป็นเรื่องทีก่่อใหเ้กดิ
ความเดอืดรอ้น หรอืความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนรวม หรอืเพื่อคุม้ครองประโยชน์
สาธารณะหรอืเป็นเรื่องเฉพาะตวักไ็ด ้

การร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุเหตุแห่งการร้องเรียน 
พร้อมด้วยขอ้เท็จจรงิหรือพฤติการณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่ร้องเรยีน ตลอดจนระบุหน่วยงาน
ของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งตามสมควร 

 

ขอ้ ๑๒  การร้องเรยีนที่เป็นเรื่องเฉพาะตวั ผู้ร้องเรยีนต้องเป็นผู้ที่ไดร้บัความ
เดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมโดยตรง และมรีายละเอยีดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีรอ้งเรยีนเป็นหนังสอื ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ (ถ้ามี) 
ของผูร้อ้งเรยีน 

(๒ ) กรณี ร้องเรียนทางโทรศัพท์  (สายด่วน  ๑๖๗๖) ให้แจ้งชื่ อ  ที่ อยู่  
เลขประจ าตวัประชาชนหรอืเลขหนังสอืเดนิทาง และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ร้องเรยีน  
ทัง้นี้ ยนิยอมใหม้กีารบนัทกึเสยีงไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(๓) กรณีร้องเรยีนผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ (ถ้ามี) 
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง และที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
(E - mail Address) ของผูร้อ้งเรยีน 

 

ขอ้ ๑๓  วธิกีารรอ้งเรยีนใหน้ าความในขอ้ ๑๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๔๘ 

ข้อ ๑๔  ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่น
รอ้งเรยีนแทนกไ็ด ้

การมอบหมายใหผู้อ้ื่นรอ้งเรยีนแทนใหท้าเป็นหนังสอืและลงลายมอืชื่อ ในกรณี
ไม่สามารถลงลายมอืชื่อไดใ้หพ้มิพล์ายนิ้วมอืแทน 

ผู้รอ้งเรยีนแทนต้องทราบข้อเท็จจรงิอนัเป็นเหตุแห่งการร้องเรยีนและต้องไม่
กระท าการใดทีข่ดักบัสทิธขิองผูท้ีต่นรอ้งเรยีนแทน 

 

ขอ้ ๑๕  กรณีมเีหตุจ าเป็น เมื่อผู้รอ้งเรยีนไม่สามารถเขยีนหนังสอืรอ้งเรยีนได ้
ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่บนัทกึถึงเหตุแห่งความจ าเป็นและบนัทกึรายละเอียดตามขอ้ ๑๑ 
โดยให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นหลกัฐาน และให้พนักงาน
เจา้หน้าทีล่งลายมอืชื่อ วนั เดอืน ปีทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีน 

 

ส่วนที ่๓ 

เรื่องทีไ่มม่กีารแจง้หรอืการรอ้งเรยีน 

   
 

ขอ้ ๑๖  กรณีความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิไม่ว่าโดยทางใดว่ามผีู้ได้รบั
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรอืปฏบิตันิอกเหนือหน้าทีแ่ละอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่
ของรฐัทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมหรอืมผีูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอื
ความไม่เป็นธรรมอนัเนื่องมาจากหน่วยงานของรฐัยงัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กต้องครบถ้วนตาม
หมวด ๕ หน้าทีข่องรฐั ของรฐัธรรมนูญ หรอืมกีฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืค าสัง่ 
หรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานใด ๆ บรรดาทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรอืเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไมจ่ าเป็นหรอืเกนิสมควรแก่เหต ุผูต้รวจการ
แผ่นดนิสามารถพจิารณาเรื่องดงักล่าวโดยไม่มกีารแจง้หรอืการรอ้งเรยีนกไ็ด ้

 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน 

   
 

ขอ้ ๑๗  เมื่อส านักงานไดร้บัเรื่องตามขอ้ ๘ หรอืผูต้รวจการแผ่นดนิเหน็ชอบให้
พิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบส านวนบันทึกข้อมูลและ
รายละเอยีดของเรื่องรอ้งเรยีน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เรื่องรอ้งเรยีนเลขด าที ่
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๔๙ 

(๒) ประเดน็ของเรื่องรอ้งเรยีน 

(๓) หน่วยงานของรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐั และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน (ถา้ม)ี 
(๕) พยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
 

ขอ้ ๑๘  ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 

ขอ้ ๑๙  เรื่องรอ้งเรยีนใดที่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดนิ และ 
มรีายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบส านวนรายงานต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดนิ เพื่อพจิารณาสัง่การ 

 

ข้อ ๒๐  เรื่องร้องเรยีนใดที่มีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน หรอืไม่ชดัเจน 
หรือมีข้อบกพร่องในสาระส าคัญ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบส านวนแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน หรอืเพิม่เติมรายละเอยีดให้ชดัเจน หรอืส่งเอกสาร
หลกัฐานเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

หากผู้ร้องเรยีนไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบส านวน
รายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาวนิิจฉยั 

 

ข้อ ๒๑  เรื่องร้องเรียนใดมีลักษณะตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนรายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาวนิิจฉยั 

 

ข้อ ๒๒  เรื่องร้องเรียนใดที่เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบส านวนเห็นว่า สามารถ
ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม 
ค ารอ้งเรยีนดงักล่าวไดใ้หด้ าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่อง
รฐัทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่ชกัชา้ 

กรณีสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบส านวน
รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาวินิจฉัย แต่หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ภายในระยะเวลาสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๑๙ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๐ 

หมวด ๔ 

การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและการพจิารณา 

   
 

ข้อ ๒๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบส านวนได้รับเรื่องแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบ แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ และรวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อประกอบการ
พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนโดยไม่ชกัชา้ 

การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ ง  
ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนเปิดโอกาสใหผู้แ้จง้ ผูร้อ้งเรยีน และหน่วยงานของรฐัหรอื
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดช้ีแ้จงและแสดงพยานหลกัฐานประกอบค าชีแ้จงของตนได้
ตามสมควร เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งครบถว้นและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

 

ขอ้ ๒๔  กรณีขอให้หน่วยงานของรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลใดมหีนังสอื
ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ หรอืส่งวตัถุ เอกสาร หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานอื่น เพื่อประกอบการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ห น่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลดังกล่าว
ด าเนินการภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสือ กรณีไม่อาจด าเนินการภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวอาจขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครัง้ ๆ ละไม่เกินสามสบิวนั 
พรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิทราบก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว 

กรณีหน่วยงานของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐั หรือบุคคลใดไม่ด าเนินการภายใน 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้มหีนังสอืเร่งรดัให้ด าเนินการภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่
ได้รบัหนังสอืหรอืตามที่เห็นสมควร หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้วยงัไม่ด าเนินการ 
โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ให้เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบส านวนรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
เพื่อพจิารณาสัง่การ 

 

ขอ้ ๒๕  กรณีมคีวามจ าเป็นต้องให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐั 
หรอืบุคคลใดมาให้ความเห็นในการปฏิบตังิานหรอืมาให้ถ้อยค า หรอืประชุมหารอื เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้ าที่ผู้ร ับผิดชอบส านวนรายงานต่อ
ผูต้รวจการแผ่นดนิหรอืผูท้ีผู่ต้รวจการแผ่นดนิมอบหมาย เพื่อพจิารณาสัง่การ 

กรณีหวัหน้าหน่วยงานของรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลใดมคีวามจ าเป็นไม่
สามารถมาใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานหรอืมาใหถ้้อยค า หรอืประชุมหารอื ใหม้หีนังสอื
ขอเลื่อนได้ไม่เกินหนึ่งครัง้พร้อมด้วยเหตุผลก่อนครบก าหนดนัด  ทัง้นี้ การขอเลื่อน
ดงักล่าวตอ้งไม่เกนิสามสบิวนั นับแต่วนัทีค่รบก าหนดนัดตามวรรคหนึ่ง 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๑ 

กรณีหวัหน้าหน่วยงานของรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลใดไม่มาใหค้วามเหน็
ในการปฏิบัติงานหรือมาให้ถ้อยค า หรือประชุมหารือ ตามก าหนดวันและเวลาตาม 
วรรคหนึ่งและไม่ขอเลื่อนก าหนดนัดตามวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบส านวน
รายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาสัง่การ 

การจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่มาให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานหรอืมาให้ถ้อยค า 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบผูต้รวจการแผ่นดนิว่าดว้ยการนัน้ 

 

ข้อ ๒๖  การก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๒๔ หรอืข้อ ๒๕ หากมีกฎหมายอื่น
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในเรื่องใดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน 
ผู้ตรวจการแผ่นดนิหรอืผู้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิมอบหมายอาจก าหนดระยะเวลาได้ตาม
ความเหมาะสม 

 

ข้อ ๒๗  การลงพื้นที่ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบส านวนเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย เพื่อพจิารณาสัง่การ 

การลงพืน้ทีเ่พื่อแสวงหาขอ้เทจ็จรงิตามวรรคหนึ่ง หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ไป
ในเคหสถานหรอืสถานที่ใด ๆ ซึ่งมไิดอ้ยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรฐัและ
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองไม่ยนิยอม ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนรายงานต่อผูต้รวจการ
แผ่นดนิ เพื่อพจิารณาสัง่การ 

 

ขอ้ ๒๘  การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งให้ขจดัหรอืระงบัความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม หรือปรบัปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสัง่ หรือขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานใด ๆ ต้องหารอืกับหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ความสามารถ และอุปสรรคของหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะด าเนินการตามแนวทาง
ทีเ่สนอแนะประกอบดว้ย 

การหารอืกบัหน่วยงานของรฐัตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการโดยท าเป็นหนังสอื 
การประชุมหรอืวธิกีารอื่นใดตามความเหมาะสม หากหน่วยงานของรฐัไม่ใหค้วามร่วมมอื 
โดยไม่มเีหตุอนัสมควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบส านวนรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เพื่อพจิารณาสัง่การ 

 

ข้อ ๒๙  การตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของหน่วยงานของรฐัตามหมวด ๕ 
หน้าทีข่องรฐัของรฐัธรรมนูญ ใหน้ าความในหมวดนี้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๒ 

หมวด ๕ 

การจดัท ารายงาน การวนิิจฉยั และการแจง้ผล 

   
 

ข้อ ๓๐  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบส านวนเห็นว่า ได้ด าเนินการแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิเพื่อประกอบการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ให้จดัท ารายงาน
ผลการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิเสนอต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาวนิิจฉยั 

รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผูร้อ้งเรยีน (กรณีการรอ้งเรยีนตามขอ้ ๑๒) 
(๒) หน่วยงานของรฐั หรอืผูถู้กรอ้งเรยีน 

(๓) ประเดน็เรื่องรอ้งเรยีน 

(๔) ขอ้เทจ็จรงิ 

(๕) ขอ้กฎหมาย 

(๖) ความเหน็และขอ้เสนอ 

 

ข้อ ๓๑  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายพิจารณาเรื่อง
รอ้งเรยีนและให้รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่ชกัชา้ เว้นแต่เห็นว่าเรื่องดงักล่าว 
ยงัมขีอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายหรอืรายละเอยีดไม่ถูกตอ้งครบถว้น อนัสมควรด าเนินการ
แสวงหาขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายเพิม่เตมิ และมอบใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนรบั
ไปด าเนินการ 

การรายงานเรื่องรอ้งเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดิน เลขาธกิารหรอืผูท้ีผู่ต้รวจการ
แผ่นดนิมอบหมายจะมขีอ้สงัเกตเพื่อประกอบการพจิารณาของผูต้รวจการแผ่นดนิกไ็ด ้

 

ข้อ ๓๒  กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า เรื่องร้องเรียนใดยังมีข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย หรือรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้ าที่ผู้ร ับผิดชอบส านวน
ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหน็ของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

กรณีผูต้รวจการแผ่นดนิเหน็ว่า เรื่องรอ้งเรยีนใดควรมขีอ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน
ของรฐั ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนด าเนินการตามขอ้ ๒๘ 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิอาจนาเรื่องรอ้งเรยีนเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เพื่อปรกึษาหารอืร่วมกนักไ็ด ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๓ 

ขอ้ ๓๓  เรื่องทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิมคี าวนิิจฉยัแล้ว หากปรากฏพยานหลกัฐาน
หรอืขอ้เท็จจรงิใหม่อนัอาจท าให้ผลการวนิิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจ
พจิารณาเรื่องดงักล่าวอกีกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๔  เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีค าวนิิจฉัยในเรื่องใดแล้ว ให้ออกหมายเลข
เรื่องร้องเรยีนเป็นเลขแดง และแจ้งผลค าวนิิจฉัยพร้อมระบุเหตุผล ให้ผู้ร้องเรยีน และ
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งทราบหรอืพจิารณาด าเนินการตามค าวนิิจฉยั แลว้แต่กรณี 

การแจ้งค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเป็นหนังสือผ่านทางไปรษณีย์หรือ
อนิเทอรเ์น็ตหรอืช่องทางอื่นตามทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิก าหนด 

 

หมวด ๖ 

การตดิตามผลค าวนิิจฉยัผูต้รวจการแผ่นดนิ 

   
 

ขอ้ ๓๕  กรณีผู้ตรวจการแผ่นดนิมขีอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐั เพื่อให้มี
การปรบัปรุงกฎหมาย กฎ หรอืค าสัง่ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานใด ๆ ใหห้น่วยงานของ
รฐัด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอื หากหน่วยงาน
ของรัฐแจ้งขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนรายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิเพื่อพจิารณาสัง่การ 

เมื่อครบก าหนดหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั หรอืครบระยะเวลาทีห่น่วยงานของรฐัขอขยาย
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี หากหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งยงัไม่ด าเนินการ
ตามขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดนิหรอืด าเนินการยงัไม่แล้วเสรจ็ โดยไม่มเีหตุอนั
สมควร ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส านวนรายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาสัง่การ 

กรณีหน่วยงานของรฐัแจ้งต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ไม่อาจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบส านวนรายงานต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดนิ เพื่อพิจารณาสัง่การ ให้มีการปรกึษาหารอืในเรื่องดงักล่าวร่วมกัน
ต่อไป หากได้ขอ้ยุติประการใดให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบส านวนรายงานต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัให้ด าเนินการไปตามข้อยุตินัน้ ในกรณีที ่
ไม่อาจหาขอ้ยุตไิดใ้หร้ายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรตี่อไป  
ทัง้นี้ ให้เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบส านวนติดตามผลการพจิารณาของคณะรฐัมนตรแีละผล
การด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรใีนเรื่องดงักล่าว เพื่อรายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๔ 

กรณีหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรตีามวรรค
สาม หรอืด าเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้เจ้าห น้าที่ผู้รบัผดิชอบ
ส านวนรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิหรอืสัง่การตามทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๓๖  กรณีผูต้รวจการแผ่นดนิมขีอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐั ใหข้จดัหรอื
ระงบัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรม ให้หน่วยงานของรฐัด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอื 

กรณีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผูต้รวจการแผ่นดนิ หรอืด าเนินการยงัไม่แล้วเสรจ็ โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ให้เจ้าหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบส านวนรายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาสัง่การ 

กรณีหน่วยงานของรฐัแจ้งต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ไม่อาจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบส านวนรายงานต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดนิ เพื่อพิจารณาสัง่การ ให้มีการปรกึษาหารอืในเรื่องดงักล่าวร่วมกัน
ต่อไป ถ้าไดข้อ้ยุติประการใดให้ด าเนินการไปตามขอ้ยุตินัน้ หากไม่อาจหาขอ้ยุติได้ให้
รายงานต่อผูต้รวจการแผ่นดนิเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรตี่อไป 

กรณีหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรตีามวรรค
ส าม หรอืด าเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ
ส านวนรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตหิรอืสัง่การตามทีเ่หน็สมควร 

 

ข้อ ๓๗  กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรฐัยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรฐั ของ
รัฐธรรมนูญ หรือรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบว่า มีผู้ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรอืความไม่เป็นธรรมอนัเนื่องมาจากหน่วยงานของรฐัยงัมิได้ปฏิบัติ 
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหมวด ๕ หน้าทีข่องรฐั ของรฐัธรรมนูญ ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
ส านวนตดิตามผลการพจิารณาด าเนินการและรายงานใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิทราบ 

กรณีคณะรัฐมนตรีไม่พิจารณาสัง่การภายในเวลาอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบส านวนรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาสัง่การให้รายงานเรื่อง
ดงักล่าวต่อรฐัสภาและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบดว้ยกไ็ด ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๕ 

ข้อ ๓๘  กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครอง แล้วแต่กรณี ให้เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบส านวนติดตามผล
การพจิารณาของศาลและรายงานใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิทราบ 

 

หมวด ๗ 

การมอบหมายใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่ าเนินการแทน 

   
 

ขอ้ ๓๙  ในการปฏิบตัหิน้าที่ตามระเบยีบนี้ ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจมอบหมาย
ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่ าเนินการแทน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มอบหมายใหเ้ลขาธกิารหรอืรองเลขาธกิารมหีนังสอืขอใหห้น่วยงานของรฐั 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือมาให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรอืส่งวตัถุ เอกสาร หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานอื่ น 
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมหีนังสอืแจง้ผลการวนิิจฉยัของผูต้รวจการแผ่นดนิ 

(๒) มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อ
ประกอบการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน 

(๓) มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  
ซึ่งมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
ไม่ยนิยอม ใหเ้ขา้ไปไดเ้มื่อมหีมายของศาล โดยใหด้ าเนินการตามขอ้ ๒๗ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก วทิวสั  รชตะนันทน์ 

ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๖ 

ประกาศผูต้รวจการแผ่นดนิ 

เรื่อง ก าหนดเรื่องทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิไม่รบัไวพ้จิารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) 
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิไม่รบัไว้พจิารณาตาม
มาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหม้คีวามชดัเจน และเกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยิง่ขึน้ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ในการประชุมครัง้ที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวนัที ่๘ มกราคม ๒๕๖๒ จงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ก าหนดเรื่องที่
ผูต้รวจการแผ่นดนิไม่รบัไว้พจิารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ขอ้ ๒๖  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ให้เรื่องที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รบัไว้
พจิารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการ
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๑) เรื่องทีม่ขีอ้มลูไม่ชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะรบัไวพ้จิารณาได ้

(๒) เรื่องที่ผู้แจ้งหรอืผู้รอ้งเรยีนไม่มาให้ถ้อยค า ไม่แสดงพยานหลกัฐาน หรอื
ไม่ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินภายในระยะเวลา 
ทีก่ าหนด โดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

(๓) เรื่องทีผู่แ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีนขอถอนเรื่องหรอืขอยุตเิรื่อง 

(๔) เรื่องทีผู่ร้อ้งเรยีนตายโดยไม่มทีายาทเขา้แทนที่ 
(๕) เรื่องทีผู่ร้อ้งเรยีนมไิดเ้ป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมโดยตรง 

(๖) เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาล 

 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๘ ก/หน้า ๓๓/๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
  

๕๗ 

(๗) เรื่องทีม่ไิดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตามกฎหมายอื่น 

(๘) เรื่องที่มไิด้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้แต่กรณี 

กรณีตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) หากเป็นเรื่องทีก่่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้น
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจพจิารณาต่อไปกไ็ด ้

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก วทิวสั  รชตะนันทน์ 

ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

 



 

๕๘ 

ค าอธิบาย 

(๒) องคก์รตรวจสอบเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่ งชาติ  เป็นอีกองค์กรหนึ่ งที่ เป็นองค์กรอิสระ 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน า  
ของวุฒิสภาจากผู้ซึ่ งได้รับการสรรหา ทัง้นี้  ผู้ซึ่ งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้ 
และประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนเป็นกลางทางการเมอืง 
และมีความซื่อสตัย์สุจรติเป็นที่ประจกัษ์  โดยกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเจด็ปีนับแต่วนัที่พระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดยีว ส่วนคุณสมบตั ิลกัษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี้ บทบญัญตัิ
เกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม 
ในการสรรหาดว้ย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ไดก้ าหนดบทนิยามค าว่า “สทิธมินุษยชน” หมายความว่า ศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ สทิธ ิเสรภีาพและความเสมอภาคของบุคคล บรรดาทีไ่ดร้บัการรบัรอง
หรือคุ้มครองตามรฐัธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
เป็นภาคแีละมพีนัธกรณีทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม 

ส าหรับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบัญญัติไว้ตาม 
มาตรา ๒๖ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรายงานขอ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน
ทุกกรณีโดยไม่ล่าชา้ และเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอื
แก้ไขการละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้การเยยีวยาผู้ไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิ
สทิธมินุษยชนต่อหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) จดัท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนของประเทศ
เสนอต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทัง้การแก้ไขปรบัปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืค าสัง่ใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๕๙ 

(๔) ชี้แจงและรายงานขอ้เทจ็จรงิที่ถูกต้องโดยไม่ชกัชา้ในกรณีที่มกีารรายงาน
สถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นธรรม 

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๖๐ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย*๑ 
   

 

หมวด ๑๒ 

องคก์รอสิระ 

   
 

ส่วนที ่๖ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๔๖  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตปิระกอบดว้ยกรรมการจ านวน
เจด็คนซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภาจากผูซ้ึง่ไดร้บัการสรรหา 

ผูซ้ึ่งไดร้บัการสรรหาต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ด้านการคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพของประชาชนเป็นกลางทางการเมอืง และมคีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วนัที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  ทัง้นี้ บทบญัญัตเิกี่ยวกบัการสรรหาต้อง
ก าหนดใหผู้แ้ทนองคก์รเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนมส่ีวนร่วมในการสรรหาดว้ย 

 

มาตรา ๒๔๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรายงานขอ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน
ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกนัหรอื
แก้ไขการละเมิดสทิธมินุษยชน รวมทัง้การเยยีวยาผู้ไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิ
สทิธมินุษยชนต่อหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) จดัท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนของประเทศ
เสนอต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่ต่อประชาชน 

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๖๑ 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทัง้การแก้ไขปรบัปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืค าสัง่ใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานขอ้เทจ็จรงิที่ถูกต้องโดยไม่ชกัชา้ในกรณีที่มกีารรายงาน
สถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นธรรม 

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
สทิธมินุษยชน 

(๖) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

เมื่ อ รับท ราบรายงานตาม  (๑ ) และ (๒ ) ห รือข้อ เสนอแนะตาม  (๓ )  
ให้คณะรฐัมนตรีด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจ
ด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาตทิราบโดยไม่ชกัชา้ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความ
ผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาตเิป็นส าคญัดว้ย 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๖๒ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 

พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าได้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้สอดคล้องกบัเงื่อนไขที่
บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญขึน้ไว้
โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒๓ ก/หน้า ๑/๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๖๓ 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) พระราชบญัญตัเิครื่องแบบกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓) ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาความต่อเน่ืองของผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ลงวนัที ่๕ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตแิละกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรภีาพและ

ความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  
ตามกฎหมาย หรอืตามหนังสอืสญัญาที่ประเทศไทยเป็นภาคแีละมพีนัธกรณีที่จะต้อง
ปฏบิตัติาม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและใหห้มายความ

รวมถงึประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตดิว้ย 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธกิาร ขา้ราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจา้งของส านักงาน และเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้เพื่อปฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดก้ าหนดไว้เป็น
ประการอื่น การใดที่ก าหนดให้แจง้ ยื่น หรือส่งหนังสอืหรอืเอกสารให้บุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสอื หรอืเอกสารให้บุคคลนัน้ ณ ภูมิล าเนาหรอืที่อยู่ 
ที่ปรากฏตามหลกัฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่า 
ไดแ้จง้ ยื่น หรอืส่งโดยชอบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดใหป้ระกาศหรือเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ
เป็นการทัว่ไป ใหถ้อืว่าการประกาศหรอืเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืระบบ
หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการ 

โดยชอบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๖๔ 

ในกรณีทีพ่ระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการ หรอื
เลขาธิการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสัง่เรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้คณะกรรมการหรอืเลขาธกิารก าหนดโดยท าเป็นระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ แล้วแต่
กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่นัน้ใช้บังคับแก่บุคคลทัว่ไป ให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทัง้นี้  ถ้าระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสัง่ใดมีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือ
เลขาธกิารตอ้งก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต้องให้ความร่ วมมือและความ
ช่วยเหลอืองคก์รอสิระทุกองคก์ร ในกรณีทีค่ณะกรรมการเหน็ว่ามผีูก้ระท าการอนัไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ใหค้ณะกรรมการมหีนังสือ
แจง้องคก์รอสิระทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเหน็ว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจ
ของคณะกรรมการอาจเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กร
อิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการปรึกษาหารอืร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อใหก้ารปฏบิตัิหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและไม่ซ ้าซอ้นกนั 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาตมิอี านาจเชญิประธานองค์กรอสิระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรกึษาหารอื
และก าหนดแนวทางร่วมกนัได ้และใหอ้งคก์รอสิระทุกองคก์รปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

 

มาตรา ๗  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติรักษาการตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

   
 

มาตรา ๘  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้เป็นกลาง  
ทางการเมือง และมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชนเป็นที่ประจกัษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปีในด้านดงัต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละ
หนึ่งคนแต่จะเกนิดา้นละสองคนมไิด ้
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๖๕ 

(๑) มปีระสบการณ์ในการท างานดา้นสทิธมินุษยชนต่อเนื่องกนั 

(๒) มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการสอนหรอืท างานวจิยัเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน
ในระดบัอุดมศกึษา 

(๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั ้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศทีจ่ะยงัประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

(๔) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบรหิารงานภาครฐัทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสรมิ
และคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

(๕) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นปรชัญา วฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติของ
ไทยเป็นทีป่ระจกัษ์ทีจ่ะยงัประโยชน์ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวนัสมคัรหรอืวนัที่ได้รบัการเสนอชื่อเขา้รบั
การสรรหา แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบตัิตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัต ิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปี แต่ไม่เกนิเจด็สบิปี 

(๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(๔) มคีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) มสุีขภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

มาตรา ๑๐  กรรมการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรอืเคยเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระใด 

(๒) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๔) เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๕) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๗) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) อยู่ระหว่างถูกระงบัการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นการชัว่คราว หรือ 
ถูกเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๙) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 
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๖๖ 

(๑๐) เคยถูกสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจเพราะ
ทุจรติต่อหน้าที ่หรอืถอืว่ากระท าการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิหรอืเคยต้องค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดใหล้งโทษจ าคุก เพราะ
กระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรอืต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม หรอืกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรือความผิดเกี่ยวกับทรพัย์ 
ทีก่ระท าโดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยมื
เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือ 
เจา้ส านักกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรอืกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอนัถึงที่สุดว่ากระท าการอนัเป็นการทุจรติในการ
เลอืกตัง้ 

(๑๔) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การ 
แปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิก
วุฒสิภา หรอืกรรมาธกิารมส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงมคี าพพิากษาว่าเป็นผู้มพีฤติการณ์ร ่ารวยผดิปกต ิหรอืกระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขดัต่อบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ หรอืกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(๑๗) เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมอืง หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในระยะสบิปีก่อนเขา้รบัการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมอืงในระยะ
สบิปีก่อนเขา้รบัการสรรหา 

(๒๐) เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 
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๖๗ 

(๒๑) เป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ 

(๒๒) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในหา้งหุ้นส่วนบรษิัท หรอืองค์กรที่ด าเนินธุรกจิโดย
มุ่งหาผลก าไร หรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั หรอืเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ 

(๒๔) มพีฤตกิารณ์อนัเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อย่างรา้ยแรง 

(๒๕) เป็นผูท้ีม่ปีระวตักิารละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างชดัแจง้ 

 

มาตรา ๑๑  เมื่อมกีรณีทีจ่ะต้องสรรหาผูส้มควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ให้
เป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานศาลฎกีา เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นกรรมการ 

(๓) ประธานศาลปกครองสงูสุด เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสทิธมินุษยชน องค์กรละหนึ่งคน ซึ่งเลอืกกนัเอง
ใหเ้หลอืสามคนเป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขเลอืกกนัเองให้เหลอืหนึ่งคน และผู้แทนสภาวชิาชพีสื่อมวลชนเลือกกนัเองให้
เหลอืหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๖) อาจารย์ประจ าหรอืผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบนัอุดมศกึษาซึ่งสอน
หรือท างานวิจัย หรือท างานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  
ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มมีติเลอืกดว้ยคะแนนเสยีงสองในสามหนึ่ง
คน เป็นกรรมการ 

ใหเ้ลขาธกิารวุฒสิภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และใหส้ านักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

องค์กรเอกชนด้านสทิธมินุษยชนตาม (๔) และสภาวชิาชพีตาม (๕) ต้องเป็น
องค์กรหรอืสภาวชิาชพีที่ได้จดแจ้งไว้กบัส านักงาน โดยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการ
จดแจง้ การรบัจดแจง้ และการเลอืกกนัเองใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 
โดยต้องก าหนดให้มีการเลอืกกนัเองให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิห้าวนันับแต่วนัที่มกีรณีที่
ตอ้งสรรหาผูส้มควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
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๖๘ 

วธิกีารเลอืกกรรมการสรรหาตาม (๖) ใหเ้ป็นไปตามทีก่รรมการสรรหาตาม (๑) 
(๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงร่วมกนั ในกรณีทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามแล้วยงั
ไม่มผีูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรอื (๕) หรอืมไีม่ครบไม่ว่าดว้ยเหตุใดและ
มผีูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔) อย่างน้อยหนึ่งคน ใหก้รรมการสรรหาเท่าทีม่ี
อยู่ด าเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ได้ต่อไป โดยต้องด าเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

ในกรณีทีพ่น้ก าหนดเวลาการเลอืกกรรมการสรรหาตาม (๖) แลว้ ยงัไม่มผีูด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) (๕) หรือ (๖) หรอืมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมี 
ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔) อย่างน้อยหนึ่งคน ให้คณะกรรมการสรรหา
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั ้นให้ถือว่า
คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู่ 

 

มาตรา ๑๒  ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) (๕) และ (๖) อยู่ในวาระ
การด ารงต าแหน่งจนถึงวนัก่อนวนัทีม่กีรณีทีต่้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถงึการ
สรรหาใหม่หรอืการสรรหาเพิม่เติมตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า มาตรา ๑๔ วรรคสองและ
วรรคสาม และมาตรา ๑๕ และใหก้รรมการสรรหาดงักล่าวพน้จากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ
ตาย ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องหา้ม 

ผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งแล้ว จะเป็นกรรมการ
สรรหาในคณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นใน
ขณะเดยีวกนัมไิด ้

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการ
สรรหาแทนโดยเร็ว ในระหว่างที่ยงัไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ถ้ายังมีกรรมการสรรหา
ตัง้แต่หา้คนขึน้ไปใหค้ณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู่ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจา้พนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๑๓  ในการสรรหากรรมการ ใหค้ณะกรรมการสรรหาปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความเทีย่งธรรมไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและปราศจากอคตทิัง้ปวง โดยอย่างน้อยการสรรหาตอ้งมี
กระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศให ้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปถ ึงกระบวนการสรรหา
กรรมการ โดยอย่างน้อยต้องระบุจ านวนต าแหน่งกรรมการที่จะสรรหา หลักเกณฑ ์
วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขัน้ตอน และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
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๖๙ 

ให้คณะกรรมการสรรหาใชว้ธิกีารสมัภาษณ์หรอืให้แสดงความคดิเหน็ในเรื่องที่เกี่ยวกบั
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการ
พจิารณาดว้ย 

(๒) การสรรหากรรมการให้กระท าโดยการประกาศรบัสมคัรหรอืการเสนอชื่ อ
บุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทัว่ไปเพื่อเข้ารบัการสรรหาซึ่งต้องกระท าโดยเปิดเผย โดย 
ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการสรรหาจะต้องได้รบัความยนิยอมของบุคคลนัน้ดว้ย
และใหม้กีารประกาศรายชื่อบุคคลทีจ่ะเขา้รบัการสรรหาใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป
เพื่อรบัฟังขอ้มลูเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูเ้ขา้รบัการสรรหาดงักล่าวเพื่อประกอบการ
พจิารณา ในการสรรหาดว้ย 

(๓) ในการสรรหา ใหค้ณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารอืเพื่อคดัสรรใหไ้ดบุ้คคล
ซึ่ งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติห น้าที่  และมีพฤติกรรม  
ทางจรยิธรรมเป็นตวัอย่างทีด่ขีองสงัคม มทีศันคตทิีเ่หมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เกดิผล
ส าเร็จ รวมตลอดทัง้ค านึงถึงการมส่ีวนร่วมของทัง้หญิงและชาย และส่งเสรมิความเป็น 
พหุสงัคม และใหค้ณะกรรมการสรรหาส่งขอ้มูลทีใ่ช้ในการพจิารณาคดัสรรไปยงัวุฒสิภา
เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

การก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคล
สามารถสมคัรหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการสรรหาได้อย่างทัว่ถ ึง และท าให้
กรรมการสรรหาสามารถพจิารณาคดัสรรบุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและ
มปีระสทิธภิาพ 

ในการสรรหา ให้ใช้วธิลีงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บนัทกึเหตุผลในการเลอืกไวด้ว้ย 

ผูซ้ึง่จะไดร้บัการสรรหาต้องไดร้บัคะแนนเสยีงถงึสองในสามของจ านวนทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ของคณะกรรมการสรรหา 

ถา้ไม่มบีุคคลใดไดร้บัคะแนนเสยีงตามวรรคสี ่หรอืมแีต่ยงัไม่ครบจ านวนทีจ่ะต้อง
สรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรบัผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายงัได้ไม่ครบตาม
จ านวนใหม้กีารลงคะแนนอกีครัง้หนึ่ง ในกรณีทีก่ารลงคะแนนครัง้หลงันี้ยงัไดบุ้คคลไม่ครบ 
ตามจ านวนทีจ่ะตอ้งสรรหาใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ส าหรบัจ านวนทีย่งัขาดอยู่ 

 

มาตรา ๑๔  ผูไ้ดร้บัการสรรหาเพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบจากวุฒสิภาดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา 
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๗๐ 

ในกรณีที่วุฒสิภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รบัการสรรหารายใด ให้ด าเนินการ
สรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นัน้ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่ง
ไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาในครัง้นี้จะเขา้รบัการสรรหาในครัง้ใหม่นี้ไม่ได ้

เมื่อมผีูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาแล้ว หากเป็นกรณีทีป่ระธานกรรมการ
พน้จากต าแหน่งดว้ยใหผู้ไ้ด้รบัความเหน็ชอบประชุมร่วมกบักรรมการซึ่งยงัด ารงต าแหน่ง
อยู่ถ้าม ีเพื่อเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจง้ผลใหป้ระธานวุฒสิภา
ทราบในกรณีทีผู่ซ้ึง่วุฒสิภาใหค้วามเห็นชอบยงัได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อ
รวมกับกรรมการซึ่งยงัด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถงึหา้คนกใ็หด้ าเนินการประชุม
เพื่ อเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้แล้ว  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไปพลางก่อนได ้โดยในระหว่างนัน้
ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหา
เพิม่เตมิใหค้รบตามจ านวนทีต่อ้งสรรหาต่อไปโดยเรว็ 

ใหป้ระธานวุฒสิภาน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแตง่ตัง้ประธานกรรมการและ
กรรมการ และเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๑๕  ผู้ได้รบัความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยงัมไิด้พ้น
จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรอื (๒๒) หรอืยงัประกอบวชิาชพีตามมาตรา ๑๐ 
(๒๓) อยู่ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ลาออกหรอืเลกิประกอบวชิาชพีดงักล่าวแล้ว ต่อประธาน
วุฒสิภาภายในเวลาทีป่ระธานวุฒสิภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนทีป่ระธานวุฒสิภาจะน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้กรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าผูน้ัน้สละสทิธ ิและใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมคัรหรอืผู้ได้รบัการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็น 
ผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

การเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาวนิิจฉยัตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวนิิจฉยั ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนโดยเปิดเผย 

ใหน้ าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่กรณีทีม่ปัีญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  
แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ ใน 
ทีป่ระชุมในขณะพจิารณาและวนิิจฉยัมไิด ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๗๑ 

มาตรา ๑๗  ใหป้ระธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไดร้บัเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรบัเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้
ได้รบัเป็นรายครัง้ที่มาประชุมในอตัราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรฐัสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รฐัสภาไดร้บัในแต่ละเดอืน แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๘  การน าคดอีนัเกี ่ยวเนื่องกบัการได ้มา คุณสมบตั ิ ลกัษณะ
ต้องห้าม หรอืการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง ไม่เป็นเหตุ
ให ้ทุเลาการปฏิบตั ิตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา และมิให้น าบทบัญญัติ 
ว่าด้วยมาตรการหรอืวิธีการชัว่คราวตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและ  
วธิพีจิารณาคดปีกครองมาใชบ้งัคบั 

 

มาต รา ๑๙   ก รรมก ารมี ว าระก ารด า รงต าแห น่ ง เจ็ด ปี นั บ แต่ วัน ที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรอืพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๒๐ (๔) ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้
กรรมการใหม่แทน 

 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๘ หรอืมาตรา ๙ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๐ 

(๔) พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม 

เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการดว้ย 

ในกรณีที่มปัีญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) (๓) หรอื (๔) 
หรอืไม่ ให้เป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วนิิจฉัย ค าวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีที ่ไม่ม ีผู ้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือม ีแต่ไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ 
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๗๒ 

ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตัง้
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามี
กรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึสีค่น ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะการทีจ่ าเป็นอนัไม่อาจหลกีเลีย่งได ้

ในกรณีทีก่รรมการจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหด้ าเนินการสรรหากรรมการ
ใหม่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหา
กรรมการภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนันับแต่วนัทีต่ าแหน่งว่างลง 

 

มาตรา ๒๑  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) หรอื (๔) ให้เลขาธกิารวุฒสิภาเสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการสรรหาภายในห้าวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ และใหค้ณะกรรมการสรรหา
วนิิจฉัยใหแ้ล้วเสร็จโดยเรว็ ในการวนิิจฉัยใหถ้อืเสยีงขา้งมากและใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนโดย
เปิดเผย ในกรณีทีม่เีสยีงเท่ากนัใหป้ระธานกรรมการสรรหาออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

หลกัฐานตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบตัิหน้าทีเ่พราะถูกกล่าวหาและศาล
ฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงประทบัรับฟ้อง และมี
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกนัแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามเช่นเดยีวกบักรรมการท า
หน้าทีเ่ป็นกรรมการเป็นการชัว่คราวให้ครบเจด็คน โดยให้ผูซ้ึ่งไดร้บัแต่งตัง้ท าหน้าทีใ่น
ฐานะกรรมการไดจ้นกว่ากรรมการทีต่นท าหน้าทีแ่ทนจะปฏิบตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งแทน 

 

มาตรา ๒๓  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๐ วรรคหา้ การประชุมของคณะกรรมการ
ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ จงึจะ
เป็นองค์ประชุมในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนัน้ไว้ใน
รายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  
โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสยีงเพื่อมมีตโิดยจะงด
ออกเสยีงมไิด ้และใหก้รรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมคีะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
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๗๓ 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองเฉพาะในกรณีมีการ
พจิารณาวนิิจฉัยตามมาตรา ๒๖ (๒) หรอื (๔) โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหถ้อืว่าเป็นการ
จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจาก
ต าแหน่งก่อนมกีารลงมต ิ

ให ้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประชุมทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๔  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการต้องไม่รบัเงนิ ทรพัย์สิน 
หรอืประโยชน์อื่นใดจาก 

(๑) บุคคลผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย 

(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือ 
จดทะเบยีนสาขาอยู่ในหรอืนอกราชอาณาจกัร 

(๓) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจกัรโดยมบีุคคลผูไ้ม่มสีญัชาตไิทยมทีุน
หรอืเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละสีส่บิเกา้ ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัใหพ้จิารณาตามที่
ปรากฏในทะเบยีนผู้ถือหุ้นของบรษิัทดงักล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรอืโดยตวัแทน
ของบุคคลทีไ่ม่เปิดเผยชื่อ ใหถ้อืว่าเป็นหุน้ทีถ่อืโดยผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย 

(๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจาก
ต่างประเทศ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักบักรณีทีก่รรมการไดร้บัเชญิจากองคก์ารระหว่าง
ประเทศหรอืหน่วยงานของรฐัต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสมัมนาในต่างประเทศโดย 
ผูเ้ชญิเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแลว้ 

 

มาตรา ๒๕  กรรมการตอ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา และการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการ
ใช้อ านาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจรติ เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคติทัง้ปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบตัิตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ทัง้
ต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวม ของชาติเป็น
ส าคญั ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการจะเขา้รบัการศกึษาหรอือบรม ในหลักสูตร
หรอืโครงการใด ๆ มไิด้ เว้นแต่เป็นหลกัสูตรหรอืโครงการที่คณะกรรมการเป็นผู้จดัขึ้น
โดยเฉพาะส าหรบักรรมการ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ต้องค านึงถงึวฒันธรรมและประเพณีอนั
ดงีามและบรบิทของสงัคมไทยเป็นส าคญัดว้ย 
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๗๔ 

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานขอ้เท ็จจรงิที่ถ ูกต้องเกี่ยวก ับการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าชา้ และเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางที่เหมาะสมในการ
ป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้การเยยีวยาผูไ้ดร้บัความเสยีหายจาก
การละเมดิสทิธมินุษยชนต่อหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) จดัท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนของประเทศ
เสนอต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทัง้การแก้ไขปรบัปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืค าสัง่ใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเทจ็จรงิที่ถูกต้องโดยไม่ชกัชา้ในกรณีที่มกีารรายงาน
สถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นธรรม 

(๕) สรา้งเสรมิทุกภาคส่วนของสงัคมใหต้ระหนักถงึความส าคญัของสทิธมินุษยชน 

 

มาตรา ๒๗  เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๒๖ ใหค้ณะกรรมการ
มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ส่งเสรมิ สนับสนุน และร่วมมอืแก่บุคคล หน่วยงานของรฐั และภาคเอกชน
ในการศกึษา วจิยั และเผยแพร่ความรูแ้ละพฒันาความเข้มแขง็ด้านสทิธมินุษยชน รวม
ตลอดทัง้ในการใหค้วามช่วยเหลอืหรอืเยยีวยาแก่ผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชน 

(๒) ส่งเสรมิและเผยแพร่ใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไปตระหนักถึงสทิธิ
มนุษยชนของแต่ละบุคคลทีท่ดัเทยีมกนั และการเคารพในสทิธมินุษยชนของบุคคลอื่นซึ่ง
อาจแตกต่างกนัในทางวฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ และศาสนา 

(๓) ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กร
เอกชน และองคก์ารระหว่างประเทศในดา้นสทิธมินุษยชน 

(๔) เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการทีป่ระเทศไทยจะเขา้เป็นภาคี
หรอืการปฏบิตัติามหนังสอืสญัญาเกีย่วกบัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

(๖) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
นี้หรอืกฎหมายอื่น 
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๗๕ 

มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ร ับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธมินุษยชน  ทัง้นี้ โดยค านึงถึงประสทิธิภาพและความรวดเรว็ในการท างาน
และต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ เวน้แต่ที่มบีทบญัญตัิหรอืที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระท าได้ ให้กรรมการแต่ละคนมอี านาจที่จะด าเนินการ
ดงักล่าวได้ แต่ในการใช้อ านาจนัน้จะต้องมีการปรึกษาหารอืร่วมกันด้วย  ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะมอบหมายให้พนักงาน
เจา้หน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้แทนคณะกรรมการกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๙  ในกรณีทีจ่ าเป็นต้องไดข้อ้มูลหรอืมกีารศกึษาเรื่องใด คณะกรรมการจะ
ขอใหส้ านักงานจา้งบุคคลหรอืสถาบนัซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด าเนินการในเรื่องนัน้ได้
ตามที่จ าเป็น หรอืในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตัิ
หน้าทีด่งักล่าวแทนกไ็ด ้โดยต้องค านึงถงึความคุม้ค่าและประสทิธภิาพทีจ่ะเกดิขึน้  ทัง้นี้ 
ก่อนการจา้งหรอืแต่งตัง้ คณะกรรมการต้องก าหนดเป้าหมาย ผลสมัฤทธิ ์และระยะเวลา
ของการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไวใ้หช้ดัเจน 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารจ้าง และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน หรือการ
แต่งตัง้อนุกรรมการ การพน้จากต าแหน่ง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นและวธิี
ปฏบิตังิานของอนุกรรมการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ใหก้รรมการและพนักงานเจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

กรรมการไม่ตอ้งรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทางปกครอง เนื่องจากการที่
ตนไดป้ฏบิตัติามหน้าทีแ่ละอ านาจโดยสุจรติตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๓๑  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และให้ได้รบัเบี้ยประชุมเป็นรายครัง้
เท่ากบักรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยเบีย้ประชุมกรรมการ 
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๗๖ 

ให้กรรมการได้รับ เงินค่ ารับ รองเหมาจ่าย เป็นรายเดือนตามอัตราที่
กระทรวงการคลงัก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงนิประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการ
หรอืกรรมการ แลว้แต่กรณี๒ 

 

มาตรา ๓๒  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมสีทิธไิดร้ับบ าเหน็จ
ตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครัง้เดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วย เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) มอีายุครบเจด็สบิปี 

ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนัน้ ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๑  
คณูดว้ยจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง เศษของปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนัน้ เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย  
ให้ตกไดแ้ก่คู่สมรสและทายาทที่ไดแ้จง้ไว ้และถ้าการตายนัน้เกดิขึน้เพราะเหตุปฏบิตัิหน้าที่
หรอืในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หไ้ดร้บัเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนทีก่ าหนดไวต้ามวรรคสอง 

 

หมวด ๒ 

การด าเนินการตามหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

   
 

มาตรา ๓๓  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ให้คณะกรรมการด าเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธมินุษยชนอย่าง
เป็นระบบ และให้เฝ้าระวงัและตดิตามเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการโดยการประสาน
หรอืแสวงหาความร่วมมอืจากหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน และภาคประชาสงัคม 

 

 
๒ บทบญัญัตมิาตรา ๓๑ วรรคสอง ต้องอยู่ภายใต้บงัคบับทเฉพาะกาลตามมาตรา ๖๐ แห่ง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ทีบ่ญัญตัิ
ไวเ้ป็นการเฉพาะ ส าหรบัอตัราเงนิค่ารบัรองเหมาจ่ายเป็นรายเดอืนที่กระทรวงการคลงัก าหนดขึน้ใหม่
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ย่อมมุ่งหมายที่จะใช้บงัคบักบัประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติและ
กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิี่จะแต่งตัง้ขึน้ใหม่ โดยมไิดม้ผีลกระทบต่อสทิธขิองประธานกรรมการฯ 
และกรรมการฯ ทีม่อียู่เดมิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๑๗/๒๕๖๑) 
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๗๗ 

มาตรา ๓๔  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไมว่่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมผีูแ้จง้
หรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืไม่กต็ามว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนขึน้ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เทจ็จรงิทีถ่กูตอ้งและท าความจรงิใหป้รากฏโดยไมล่่าชา้ และตอ้งศกึษา
และวเิคราะหใ์หท้ราบถงึสาเหตุของการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยมุ่งเน้นทีจ่ะแกไ้ขปัญหา
และป้องกนัมใิหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนในเรื่องนัน้หรอืลกัษณะเดยีวกนันัน้ขึน้อกี 

บุคคลใดที่ได้รบัความเสยีหายหรอืพบเห็นว่ามีการกระท าอนัเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนย่อมมีสิทธิแจ้งหรอืร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ ตามหลกั เกณฑ์และ
วธิกีารที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องไม่มีลกัษณะเป็นการสร้างขัน้ตอนโดยไม่จ าเป็น 
และตอ้งด าเนินการโดยมุ่งหมายใหก้ารเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและ
รวดเรว็และไม่มลีกัษณะบงัคบัใหต้อ้งเปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน เวน้แต่เป็น
การร้องเรยีนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรยีนเป็นการเฉพาะตัว ซึ่งจ าเป็นต้องทราบ 
ตวับุคคลเพื่อประโยชน์ในการตดิต่อขอขอ้มลูหรอืแจง้ผลการด าเนินการ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เมื่อ  
ผลการพจิารณาเป็นประการใด ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู ้แจ้งหรอืผู้ร้องเรยีนทราบ
ด้วย เว้นแต่ผู้แจ้งหรอืผู้ร้องเรยีนมไิดแ้จง้สถานทีอ่ยู่ทีจ่ะตดิต่อได ้

 

มาตรา ๓๕  ในการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๔ 
คณะกรรมการอาจด าเนินการโดยประการใด ๆ ซึ่งต้องไม่สรา้งขัน้ตอนหรอืเป็นภาระแก่
บุคคลหรอืหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องมากเกนิจ าเป็น และต้องเปิดโอกาสใหผู้ร้อ้งเรยีน
หรอืเจา้หน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวขอ้งชี้แจงและแสดงพยานหลกัฐานประกอบค าชี้แจงของตน
ไดต้ามสมควร 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
ดงัต่อไปนี้ ซึง่ตอ้งกระท าเท่าทีจ่ าเป็น 

(๑) ขอให้หน่วยงานของรฐั ข้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยงาน
ดงักล่าว หรอืบุคคลใด มหีนังสอืชี้แจงขอ้เทจ็จรงิหรอืใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิาน หรอื
มาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพจิารณาภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด ในกรณีทีห่น่วยงานหรอื
บุคคลใดไม่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอคณะกรรมการจะออกค าสัง่ให้
หน่วยงานหรอืบุคคลนัน้ด าเนินการดงักล่าวกไ็ด ้
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๗๘ 

(๒) เขา้ไปในเคหสถานหรอืสถานทีใ่ด ๆ เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิหรอืรวบรวม
พยานหลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ ในกรณีที่เคหสถานหรอืสถานที่ที่จะเขา้ไปนัน้
มไิดอ้ยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรฐั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองไม่ยนิยอม  
ใหเ้ขา้ไปไดเ้มื่อมหีมายของศาล 

(๓) ออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าใชจ้่าย ค่าเบี้ยเลีย้ง และค่าเดนิทาง
ของบุคคลซึง่มาใหค้วามเหน็หรอืถอ้ยค า และการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าที ่

ในการด าเนินการตาม (๑) หรอื (๒) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการ
หรอืพนักงานเจา้หน้าที่ ด าเนินการแทนคณะกรรมการได ้เวน้แต่การออกค าสัง่ตาม (๑) 
ใหม้อบหมายไดเ้ฉพาะกรรมการ  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการด าเนินการตาม (๒) ใหด้ าเนินการต่อหน้าผู้ครอบครองหรอืดูแลสถานที ่
หรอืผูซ้ึง่เกีย่วขอ้ง หรอืถ้าหาบุคคลดงักล่าวไม่ได ้กใ็ห้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่าง
น้อยสองคนซึง่ไดข้อรอ้งใหม้าเป็นพยาน  ในการนี้ ใหผู้ค้รอบครองหรอืดแูลสถานทีห่รอืผู้
ซึง่เกีย่วขอ้งใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนกรณีใดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี ให้แจ้งหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดงักล่าวตามหน้าที่และอ านาจภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวนั โดยให้คณะกรรมการ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดงักล่าว รวมทัง้การเยยีวยาผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธมินุษยชน
ในกรณีนัน้ดว้ย แลว้แต่กรณี 

ใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ไดร้บัแจง้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบ
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งไม่อาจด าเนินการไดเ้น่ืองจาก
ไม่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนนัน้ หรอืเป็นการรอ้งเรยีนโดย
ใช้สทิธไิม่สุจรติ หรอืได้มกีารแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว หรือมเีหตุจ าเป็นอื่นใดให้
แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบก่อนพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งมไิดด้ าเนินการตามวรรคสอง
หรอืวรรคสามภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ใหค้ณะกรรมการจดัท า
รายงานเสนอคณะรฐัมนตร ี
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๗๙ 

มาตรา ๓๗  ในกรณีทีก่ารละเมดิสทิธมินุษยชนเรื่องใดเป็นความผดิอาญาและ
ผูเ้สยีหายไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะรอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษดว้ยตนเองได ้ใหค้ณะกรรมการหรอื 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็น
ผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยนัตรายต่อชวีติ
หรอืร่างกายของบุคคล ซึ่งถูกละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่มทีางเยยีวยาได้ในภายหลงั 
กรรมการผู้นัน้อาจแจ้งให้หน่วยงานของรฐัให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รบัความ
เสยีหายจากการละเมดิสทิธมินุษยชนตามหน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานนัน้ได ้แลว้แจง้
ให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีจ าเป็นอนัไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นัน้อาจสัง่ให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงหรอืพนักงานเจา้หน้าทีใ่หค้วาม
ช่วยเหลอืตามทีเ่หน็สมควรได ้

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ไดร้บัค าสัง่ตามวรรคหนึ่งทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่นัน้ 

 

มาตรา ๓๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการรับเรื่องที่
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ ไวพ้จิารณา 

(๑) เรื่องที่มกีารฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศาลหรอืเรื่องที่ศาลมคี าพพิากษา ค าสัง่ 
หรอืค าวนิิจฉยัเสรจ็เดด็ขาดแลว้ เวน้แต่เป็นการศกึษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะใหม้ี
การแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืค าสัง่ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการยุตธิรรม
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน 

(๒) เรื่องทีไ่ม่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 

(๓) เรื่องทีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจขององค์กรอสิระอื่น หรอืทีอ่งค์กรอสิระอื่นรบั
ไวด้ าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจขององค์กรอสิระนัน้แล้ว แต่ไม่ตดัอ านาจในการทีจ่ะ
ขอรบัทราบผลการพจิารณาขององคก์รอสิระทีร่บัเรื่องไวด้ าเนินการ 

(๔) เป็นการรอ้งเรยีนโดยใชส้ทิธไิม่สุจรติและการพจิารณาจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

(๕) เรื่องทีม่กีารแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสมแลว้ 
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๘๐ 

(๖) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการ
พจิารณาเปลีย่นแปลงไป 

(๗) เรื่องอื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ ง  
ใหค้ณะกรรมการสัง่ยุตเิรื่อง 

 

มาตรา ๔๐  ให้คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้าน
สทิธมินุษยชนของประเทศประจ าปีใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีปฏทินิเพื่อ
เสนอต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป  ทัง้นี้  
ใหก้รรมการมาแถลงรายงานดงักล่าวต่อรฐัสภาดว้ย 

ในกรณีที่มีสถานการณ์อนักระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
อย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบแล้วจดัท ารายงานผลการประเมนิ
สถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศในเรื่องนัน้ขึน้เป็นการเฉพาะ เพื่อรายงานให้
รฐัสภาและคณะรฐัมนตรทีราบโดยเรว็ พรอ้มทัง้เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่ งไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาจะขยายเวลาออกไปอกีไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนักไ็ดแ้ต่ตอ้งแจง้ใหร้ฐัสภา
ทราบ ในกรณีทีย่งัไม่สามารถเสนอรายงานดงักล่าวต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตรไีดภ้ายใน
ก าหนดเวลาทีข่ยายโดยไม่มเีหตุอนัสมควรใหค้ณะกรรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ 

การจดัท ารายงานตามมาตรานี้ ให้กระท าเป็นการสรุป โดยอย่างน้อยในรายงาน
ต้องประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน โดยมิให้ระบุรายละเอียดอนัเป็นการเปิดเผยความลบัของบุคคลหรอืหน่วยงาน
ของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยไม่จ าเป็น และต้องค านึงถงึความถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์
ส่วนรวมของชาติเป็นส าคญัด้วย  ทัง้นี้ ให้หน่วยงานของรฐัที่คณะกรรมการร้องขอ แจ้ง
ขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิที่เกี่ยวกบัสถานการณ์สทิธมินุษยชนในส่วนทีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจ
ใหค้ณะกรรมการทราบ และใหน้ าความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการจดัให้มแีผนการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ เพื่อให้
การปฏบิตัหิน้าทีแ่ต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชกัชา้ และแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 
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๘๑ 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรอืการป้องกัน
เพื่อมใิห้เกิดการละเมดิสทิธมินุษยชนในเรื่องใดหรอืลกัษณะใดขึ้นอีก จ าเป็นต้องมกีาร
ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน รวมตลอดทัง้
การแก้ไขปรบัปรุง กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืค าสัง่ใด เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัสิทธิ
มนุษยชนให้คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรี หรือ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้รบั
รายงานหรือข้อเสนอแนะตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๒ แล้ว  
ให้รฐัสภา คณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสมโดยเรว็ กรณีใดไม่อาจด าเนินการไดห้รอืต้องใชเ้วลาในการด าเนินการ ใหแ้จ้ง
เหตุผลใหค้ณะกรรมการทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีทีเ่ห็นสมควร คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรอืขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการหรอืผลการด าเนินการของรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืหน่วยงานของรฐัหรอื
เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไปได ้

 

มาตรา ๔๔  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดว่ามีการ
รายงานสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในประเทศไทยโดยไมถู่กตอ้งหรอืไม่เป็นธรรม 
คณะกรรมการต้องตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ ถูกต้องของ
สถานการณ์นัน้โดยไม่ชกัชา้ เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป และใหส้รุปไว้
ในรายงานตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ด้วย  ทัง้นี้ ให้น าความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้
บงัคบัแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๕   ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันสิ้น ปี งบประมาณ  
ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา โดยอย่างน้อย
ให้คณะกรรมการสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และ
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

 

มาตรา ๔๖  ห้ามมใิห้ผูใ้ดเปิดเผยขอ้มูลอนัท าให้สามารถระบุตวัตนของผูแ้จง้
หรอืผู ้ร ้องเรยีนรวมทัง้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูเพื่อปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละอ านาจหรอื
ตามกฎหมายหรอืตามค าสัง่ศาล 
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๘๒ 

ผูจ้ดัท าและเผยแพร่รายงานตามหมวดนี้ หากไดก้ระท าโดยสุจริต ผูน้ัน้ไม่ต้อง
รบัผดิทัง้ทางแพ่งทางอาญา ทางปกครอง หรอืทางวนิัย 

 

หมวด ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

   
 

มาตรา ๔๗๓  ให้มสี านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วน
ราชการและมฐีานะเป็นนิตบิุคคล อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๘  ส านักงานมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบงานธุรการและด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการบรรลุภารกจิและ

หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และ
กฎหมายอื่น 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนับสนุน การปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการและกรรมการ 

(๓) ศกึษา รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู และสนับสนุนใหม้กีารวจิยัเกีย่วกบังานของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั องค์กรเอกชน หรอืองค์กรอื่นใด
ในดา้นสทิธมินุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกจิและหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

(๔) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีม่กีฎหมายก าหนดหรอืทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแนวทางที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๔๙  ในการก ากบัดูแลส านักงาน ใหค้ณะกรรมการมอี านาจออกระเบยีบ
หรอืประกาศ ในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

 
๓ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถือเป็น “ส่วนราชการ” ตามมาตรา ๑๗  

ดงันัน้ การบรหิารงานเกี่ยวกบัการพสัดุของส านักงานคณะกรรมการสทิธฯิ จงึต้องปฏบิตัติามระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ก าหนดให้ใช้บังคับแก่ “ส่วนราชการ” 
คณะกรรมการสทิธฯิ จงึไม่สามารถด าเนินการตราระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณและการบรหิาร
พสัดุขึน้ใชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะภายในส านักงานฯ ได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๗๘๐/๒๕๔๘) 
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๘๓ 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานและขอบเขตหน้าที่และอ านาจ
ของส่วนราชการดงักล่าว 

(๒) การก าหนดต าแหน่ง การจดัประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง และการ
เทยีบต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัต าแหน่ง และค่าตอบแทนหรอืสทิธิ
ประโยชน์อื่นของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งของส านักงาน 

(๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การออกจาก
ราชการ วนิัย และการลงโทษทางวนิัย การรอ้งทุกข ์การอุทธรณ์การลงโทษและการอื่นที่
จ าเป็นในการบริหารงานบุคคลส าหรบัข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงาน 
รวมทัง้วธิกีารและเงือ่นไขในการจา้งลูกจา้งของส านักงาน 

(๔) การบรหิารจดัการการเงนิและทรพัย์สิน การงบประมาณ และการพสัดุของ
ส านักงาน 

(๕) การจดัสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหอ์ื่นแก่ขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจา้งของส านักงาน 

(๖) การก าหนดคุณสมบตั ิวธิกีารสรรหา และการคดัเลอืกเลขาธกิาร 

(๗) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ ขา้ราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจา้งของส านักงาน 

(๘) การจ้างและการแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นที่ปรกึษาหรอืผู้ช านาญการประจ า
คณะกรรมการ รวมทัง้เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการ 
และการก าหนดเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่นใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

(๙) การอื่นใดอนัจ าเป็นต่อการก ากบัหรอืควบคุมการด าเนินงานของส านักงาน
หรอืการบงัคบับญัชาเลขาธกิาร ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน
หรอืการท าใหบุ้คคลดงักล่าวท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๘) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ  
ความคุม้ค่า และความคล่องตวั 

การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชพี และความเพยีงพอในการด ารง
ชพี และภาระความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัของบุคลากรแต่ละสายงานและระดบัดว้ย 

ในก ารออกระเบี ยบ เกี่ ย วกับ ก ารบ ริห ารงานบุ คคลต ามวรรคหนึ่ ง  
ใหค้ณะกรรมการค านึงถงึความเทีย่งธรรม ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีห น้าที่ ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่
คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบแลว้ และเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
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๘๔ 

มาตรา ๕๐  ขา้ราชการส านักงาน ไดแ้ก่ บุคคลซึ่งไดร้บับรรจุและแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ขา้ราชการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 

การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรือนมาใช้บงัคบักบั
การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการโดยอนุโลม 

การจ่ายเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ขา้ราชการส านักงาน ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๕๑  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม  
ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
และมีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการ
ส านักงานได้ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการ
สามญัประจ ากระทรวงตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบรหิารงานบุคคล
และคณะอนุกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ ให้มสีทิธไิด้รบัเบี้ยประชุมเช่นเดยีวกบั ก.พ. หรอื 
อ.ก.พ. แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่
ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งของส านักงาน  ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม
ดงักลา่วตอ้งระบุดว้ยว่าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจะตอ้งไดร้บัโทษอย่างใด 

 

มาตรา ๕๓  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคบับัญชาข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน และรบัผดิชอบการปฏบิตังิานของส านักงาน 
ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะก าหนดใหม้รีองเลขาธกิารเป็นผูช้่วยสัง่และ
ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธกิารกไ็ด ้

ใหเ้ลขาธกิารท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
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๘๕ 

มาตรา ๕๔  การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการส านักงาน และการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ใหผู้ม้อี านาจดงัต่อไปนี้เป็นผูส้ ัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๑) การบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร เมื่อได้ด าเนินการสรรหา
และคดัเลอืกตามมาตรา ๔๙ (๖) แลว้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูม้อี านาจสัง่บรรจุและน า
ความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 

(๒) การบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงูนอกจาก (๑) 
หรอืเทยีบเท่าเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็น 
ผูม้อี านาจสัง่บรรจุและน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 

(๓ ) การบรรจุและแต่ งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒ )  
ใหเ้ลขาธกิารเป็นผูม้อี านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

 

มาตรา ๕๕  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธกิาร
เป็นผูแ้ทนของส านักงาน เพื่อการนี้ เลขาธกิารจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏบิตัริาชการแทน
กไ็ด ้ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกจิการส าคญัเกี่ยวกบัการงบประมาณ
ของส านักงานและกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการก าหนด ใหเ้ลขาธกิารขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 

มาตรา ๕๖  ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัสรรเป็นเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการและส านักงานไวใ้นร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณหรอืร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม แล้วแต่กรณี  
ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดงักล่าวใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตรา ๕๘ วรรคสองประกอบดว้ย 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รบัการจดัสรรให้ไม่
เพยีงพอใหค้ณะกรรมการเสนอค าขอแปรญตัตติ่อคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณ
ของสภาผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหค้ณะกรรมการ
แจง้ใหค้ณะรฐัมนตรทีราบถงึรายไดแ้ละทรพัยส์นิทีม่อียู่ดว้ย 
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๘๖ 

มาตรา ๕๗  เมื่อพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรอื
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิตามมาตรา ๕๖ ใชบ้งัคบัแล้ว ให้ส านักงาน
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและเผยแพร่
ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี 

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบญัชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงนิที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละ 
สามเดอืน และให้กรมบญัชกีลางสัง่จ่ายเงนิให้แก่ส านักงานภายในสามวนัก่อนวนัขึ้น
งวดใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมคีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิมากกว่าที่ไดแ้จ้งไวใ้นงวดใด  
ใหก้รมบญัชกีลางจ่ายใหต้ามทีส่ านักงานรอ้งขอ 

 

มาตรา ๕๘  ให้ส านักงานจดัท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบ
บญัชภีายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

ให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของส านักงาน โดยให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงาน รวมทัง้ประเมินผลการ 
ใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของส านักงานโดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ ประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมาย มปีระสทิธภิาพ เกดิผลสมัฤทธิ ์และคุม้ค่า
เพยีงใด แลว้ท ารายงานเสนอผลการสอบบญัชตี่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีโดยไม่ชกัชา้ 

 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ (๑) 
มาตรา ๔๐ วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๔ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๖  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 
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๘๗ 

มาตรา ๖๐๔  ให้ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบัพน้จากต าแหน่งนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้
ใชบ้งัคบั แต่ใหย้งัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
และกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่

ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่งมีสิทธไิด้รบัเงนิเดือน เงนิประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รบัอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคับและให้มีสิทธิได้รบับ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๒  
โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งเพราะลาออกโดยให้ค านวณระยะเวลาตัง้แต่วนัที่
ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้จนถงึวนัทีห่ยุดปฏบิตัหิน้าที่๕ 

ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ตาย ลาออก หรือไม่อาจ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น า
ความในมาตรา ๒๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๑  ในวาระเริ่มแรก ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ นอกจากต้องด าเนินการ

 
๔ การทีม่าตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พ้นจากต าแหน่งยั งคง 
ปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปได้ โดยมไิด้ก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใด ๆ ไว ้ ดงันัน้ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาตชิุดเดมิซึง่ยงัคงอยู่ปฏบิตัหิน้าที่ต่อไป จงึมหีน้าทีแ่ละอ านาจทัง้หมดทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาติมีอยู่ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญดังกล่าว (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๙/๒๕๖๒) 

๕ มาตรา ๖๐ วรรคสอง เป็นบทบญัญตัทิีร่องรบัสทิธอินัพงึไดต้ามทีเ่คยไดร้บัอยู่ เมื่อประธาน
กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตแิละกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเดมิเคยมสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนและ
เงินประเมินประจ าต าแหน่ง รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการและอนุกรรมการ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนัน้ ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ผูซ้ึง่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจึงยังคงมีสิทธิได้ร ับเงินดังกล่าวตามสิทธิที่เคยมีอยู่ เดิม และส าหรับประธาน
กรรมการฯ ทีอ่ยู่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป ทีเ่คยมสีทิธไิดร้บัเงนิค่ารบัรองตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
การจ่ายเงนิค่ารบัรองในต าแหน่งประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ยงัคงมสีทิธิ
ไดร้บัค่ารบัรองตามสทิธเิดมิทีเ่คยม ี(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๙/๒๕๖๒) 
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๘๘ 

ตามหมวด ๑ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิแล้วใหเ้ป็นไปตามกระบวนการและ
ก าหนดเวลา ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และ 
การเลือกกันเองตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั และประกาศใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

(๒) ใหส้ านักงานประกาศการรบัจดแจง้และด าเนินการรบัจดแจง้การเป็นองคก์ร
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๕)  
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่ทีร่ะเบยีบตาม (๑) ใชบ้งัคบั 

(๓) ใหอ้งคก์รเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนและสภาวชิาชพีซึง่ไดร้บัการจดแจง้ตาม 
(๒) ด าเนินการเลอืกกนัเองเพื่อเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่พน้ก าหนดเวลาตาม (๒) 

(๔) ใหก้รรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงวธิกีาร
เลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วนัที่พ้น
ก าหนดเวลาตาม (๓) และด าเนินการเลอืกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้ว
เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีม่ขีอ้ตกลงวธิกีารเลอืกดงักล่าว 

(๕) เมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 
ด าเนินการจดัท าหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา ๑๓ 
(๑) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่พน้ก าหนดเวลาตาม (๔) 

(๖) ใหก้รรมการสรรหาด าเนินการสรรหาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันับแต่พน้
ก าหนดเวลาตาม (๕) 

ในกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกบัการด าเนินการตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการเป็นผู้วนิิจฉัย ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
และใหน้ าความในมาตรา ๑๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๒  ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคบั ยงัคงเป็น
เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๖๓  ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่ งชาติตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านักงาน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๘๙ 

บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มอียู่กบับุคคลใดในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแห่งชาติตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๖๔  ใหโ้อนบรรดางบประมาณ ทรพัย์สนิ ขา้ราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ และใหถ้อืว่าสทิธแิละ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสิทธิและ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมี
ระเบยีบทีอ่อกตามมาตรา ๔๙ (๒) ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

ให้พระราชบญัญัติเครื่องแบบกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป จนกว่าจะมรีะเบยีบตามมาตรา ๔๙ (๗) ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖๕  ในระหว่างที่ยงัไม่มกีฎหมายว่าด้วยเงนิเดือน เงนิประจ าต าแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการตามมาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการและ
กรรมการได้รบัเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับ 
ประธานกรรมการหรอืกรรมการในองคก์รอสิระอื่น แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๖๖  บรรดาระเบียบ ประกาศ และค าสัง่ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ให้มีผลใช้บังคบัต่อไปเท่าที่ไม่ขดัต่ อ
รฐัธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ทัง้นี้  จนกว่าจะมีระเบียบ
ขอ้ก าหนด ประกาศ หรอืค าสัง่ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๖๗  บรรดาการด าเนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติตาม
พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด าเนินการก่อนวนัที่
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนัน้อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๐ 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้ถือว่า
การนัน้เป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการ
ต่อไปใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ คอื โดยที่
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และ
มาตรา ๒๖๗ บญัญตัใิหม้กีารตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการ
สทิธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อก าหนดคุณสมบตัิ ลกัษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจาก
ต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเพื่ อให้ได้มาซึ่งข้อมู ล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องที่จะใช้
ประกอบการพจิารณาและด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการด าเนินการดงักล่าว
มคีวามจ าเป็นต้องมีการกระทบหรอืจ ากัดสิทธิหรอืเสรีภาพของบุคคลบางประการ และ
เป็นไปเท่าทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีป่ระกอบกบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลเกี่ยวกบั
กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของ
ภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ม ีระเบ ียบคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชน
แห่งชาติว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๓๔ 
วรรคสอง มาตรา ๓๕ วรรคสาม มาตรา ๓๙ (๗) มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ 
(๙) แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒๖  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

วิธีการในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

วิธีการในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและใหห้มายความ
รวมถงึประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตดิว้ย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่มผีู้แจ้งหรอืร้องเรยีนต่อคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่ามีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด 

 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๔๒ ง/หน้า ๗/๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๓ 

สทิธมินุษยชนเกิดขึ้น และให้หมายความรวมถึงเรื่องที่มกีารขอให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาตดิ าเนินการ 

“ค ารอ้ง” หมายความว่า เรื่องทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิหน็สมควร
ให้มกีารตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืเรื่องร้องเรยีนทีค่ณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาตริบัไวเ้พื่อด าเนินการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

“ผูร้อ้ง” หมายความว่า บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืพบเห็น
ว่ามีการกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชน ซึ่งแจ้งหรอื
รอ้งเรยีนขอให้ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน และให้หมายความรวมถึงผู้ท าการ
แทนทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

“ผู้ถูกรอ้ง” หมายความว่า บุคคลหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนซึ่งถูกกล่าว
อา้งว่ากระท าหรอืละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

“เจ ้าหน้าที่ส านักงาน” หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

“เจา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีน” หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ได้รบัมอบหมายให้ท า
หน้าทีร่บัและตรวจเรื่องรอ้งเรยีน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
ปฏบิตักิารตามระเบยีบนี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบค าร้อง” หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจา้ง ของส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้
ใหเ้ป็นพนักงานเจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รบัมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และ
จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

“ผู้ทรงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า บุคคลที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยการนัน้ 

มาตราที่อ้างถึงในระเบยีบนี้ ให้หมายถึงมาตราของพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๔ 

ขอ้ ๕  ใหป้ระธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตริกัษาการตามระเบยีบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตเิป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๖  การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและค าร้องของเจ้าหน้าที่ร ับเรื่อง
รอ้งเรยีนและพนักงานเจา้หน้าที่ผูร้บัผดิชอบค ารอ้งตามระเบยีบนี้ ใหม้ีการปรกึษาหารอื
กบัผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นก่อนเสนอเรื่องหรอืความเห็นต่อคณะกรรมการหรอืกรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบในเรื่องนัน้ ๆ พจิารณา 

 

ขอ้ ๗  ระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ คณะกรรมการอาจย่นหรอืขยาย
ได้ตามที่เห็นสมควร  ทัง้นี้ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์แห่งการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่ล่าชา้เป็นส าคญั 

การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู้ข้อแสดงเหตุผลและความจ าเป็นหรอื
ขอ้ขดัขอ้งเพื่อขอขยายระยะเวลาในแต่ละเรื่องต่อคณะกรรมการประกอบการพิจารณา 
และใหบ้นัทกึเหตุดงักล่าวไวใ้นส านวนดว้ย 

 

ข ้อ  ๘   ก ารต รวจด ูห ร ือ ขอข ้อม ูล  ข ้อ เท ็จ จร ิง  บ รรดา เอกสารห ร ือ
พยานหลกัฐานที่ไดม้าในการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ใหส้ านักงานพจิารณาด าเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการและระเบยีบว่าดว้ยการนัน้ 

 

ข้อ ๙  ในการด าเนินการตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ร ับเรื่องร้องเรียนและ
พนักงานเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบค ารอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นกลาง 

ในกรณีที่เจา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืพนักงานเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบค ารอ้ง
ผู้ใดทราบเองหรือถูกคดัค้านว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในเรื่อง
รอ้งเรยีนหรอืค ารอ้งใด หา้มมใิหผู้น้ัน้เขา้ร่วมในการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอื
ค ารอ้งนัน้ตามระเบยีบนี้ 

การพิจารณาตามวรรคสอง ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
เป็นผูช้ีข้าด 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๕ 

ขอ้ ๑๐  การแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานเจา้หน้าทีเ่พื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบ
นี้ และการก าหนดคุณสมบตัิและวธิปีฏิบตัิงานตลอดจนค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการว่าดว้ยการนัน้ 

 

หมวด ๒ 

การยื่นและตรวจเรื่องรอ้งเรยีน 

   
 

ส่วนที ่๑ 

การยื่นเรื่องรอ้งเรยีน 

   
 

ขอ้ ๑๑  ผูร้อ้งมสีทิธยิื่นเรื่องรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นหมวดนี้ 

กรณีทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามมาตรา ๒๓๐ 
วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ใหถ้ือว่าเป็นการ
ยื่นเรื่องรอ้งเรยีนตามระเบยีบนี้ และใหส้ านักงานด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ก าหนดในระเบยีบนี้ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๒  เรื่องรอ้งเรยีนทีท่ าเป็นหนังสอือย่างน้อยตอ้งระบุ 
(๑) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูร้อ้งในกรณีทีเ่ป็นการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัประโยชน์ของ 

ผูร้อ้งเป็นการเฉพาะตวั 
(๒) ข้อเท็จจรงิและพฤติการณ์อนัเป็นเหตุแห่งการกระท าหรอืการละเลยการ

กระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 
เรื่องร้องเรยีนตามวรรคหนึ่งต้องจดัท าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ กรณี

เรื่องรอ้งเรยีนเป็นภาษาอื่นใหผู้ร้อ้งจดัแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษดว้ย เวน้แต่
คณะกรรมการจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 

ในกรณีทีเ่รื่องรอ้งเรยีนมรีายละเอยีดไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง ใหเ้จา้หน้าทีร่บั
เรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการตามขอ้ ๑๕ วรรคสอง ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๓  การยื่นเรื่องรอ้งเรยีนตามขอ้ ๑๒ ใหก้ระท าไดด้งันี้ 
(๑) ยื่นต่อส านักงานหรอืสถานทีท่ีค่ณะกรรมการก าหนด 
(๒) ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
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๙๖ 

(๓) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 
(๔) ส่งดว้ยวธิกีารหรอืรปูแบบอื่น เช่น ระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่น ๆ 

 

ขอ้ ๑๔  นอกจากการยื่นเรื่องรอ้งเรยีนตามขอ้ ๑๒ และขอ้ ๑๓ ผู้รอ้งอาจแจ้ง
หรอืรอ้งเรยีนดว้ยวาจา หรอืทางโทรศพัท ์หรอืโดยวธิอีื่นใดกไ็ด ้

ในการรับเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานบันทึกการ
รอ้งเรยีนตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ส่วนที ่๒ 

การตรวจเรื่องรอ้งเรยีน 

   
 

ข้อ ๑๕  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ส านักงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ รบัเรื่อง
รอ้งเรยีนด าเนินการตรวจเรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่อไป 

ในการตรวจเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ร ับเรื่องร้องเรียนอาจ
แสวงหาข้อเท็จจรงิเบื้องต้นเพื่อกลัน่กรองว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลและอยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการหรอืไม่ ในกรณีทีเ่รื่องรอ้งเรยีนใดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืไม่
ชดัเจน หรือมีข้อบกพร่องในสาระส าคัญให้แจ้งผู้ร้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ
เพิม่เติมรายละเอยีดให้ชดัเจน หรอืจะเชญิผู้รอ้งมาพบเพื่อสอบถามขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ
เอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ รวมถึงด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิทีเ่พยีงพอต่อการท าความเหน็เสนอต่อคณะกรรมการได ้

ในกรณีการแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นอาจกระท าไดด้้วยวธิกีารประสานงานกบั
หน่วยงานของรฐัองคก์รเอกชน หรอืองคก์รอื่นใดในดา้นสทิธมินุษยชน หรอืการประสานกบั
บุคคลอื่นใดในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนแก่ผูร้อ้ง ใหเ้จา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการ
ได้โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนและเหมาะสมแก่กรณี รวมทัง้ต้องใช้ความระมดัระวงั
ตามสมควรเพื่อมใิหเ้กดิผลกระทบทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งผูถู้กรอ้ง หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ข้อ ๑๖  เมื่อได้ตรวจเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๕ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ร ับเรื่อง
รอ้งเรยีนจดัท าบนัทกึสรุปเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐาน พรอ้มความเห็น
ว่าควรรบัไวเ้ป็นค ารอ้งในประเดน็สทิธมินุษยชนเรื่องใด หรอืควรไม่รบัไวเ้ป็นค ารอ้งด้วย
เหตุผลใด แลว้เสนอคณะกรรมการภายในสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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๙๗ 

ในกรณีที่การตรวจเรื่องรอ้งเรยีนจ าเป็นต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจรงิตามข้อ 
๑๕ วรรคสอง ใหเ้จา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการและจดัท าบนัทกึสรุปเรื่องรอ้งเรยีน
ตามวรรคหนึ่ง แล้วเสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาไปตามขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเท่าทีม่อียู่ 

เรื่องรอ้งเรยีนที่จะเสนอให้คณะกรรมการรบัไว้เป็นค ารอ้ง ต้องปรากฏขอ้เท็จจรงิ
หรอืพยานหลกัฐานพอสมควรทีท่ าใหเ้หน็ว่ามมีลูอนัสมควรไดร้บัการตรวจสอบดว้ย 

ก่อนการพิจารณาบันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการอาจก าหนดให้มี
กระบวนการกลัน่กรองเรื่องรอ้งเรยีนดว้ยกไ็ด ้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และระยะเวลาใน
การด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

บนัทกึสรุปเรื่องรอ้งเรยีนตามขอ้น้ี ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๑๗  ในกรณีที่เรื่องร้องเรยีนใดมีลกัษณะตามมาตรา ๓๙ ให้เจ้าหน้าที่รบั
เรื่องรอ้งเรยีนท าความเหน็เสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาไม่รบัไวเ้ป็นค ารอ้ง 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง เจา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนอาจท าความเหน็เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาไม่รบัเรื่องรอ้งเรยีนใดไวเ้ป็นค ารอ้งได ้หากเรื่องรอ้งเรยีนนัน้
มลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เรื่องที่ขอ้เท็จจรงิไม่เพยีงพอต่อการพจิารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้อง
ได้ ทัง้การพจิารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

(๒) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรยีน  ทัง้นี้ การถอนเรื่องร้องเรยีน
ตอ้งมหีนังสอืลงลายมอืชื่อผูร้อ้งประกอบการพจิารณาดว้ย 

(๓) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือ
ขอ้เทจ็จรงิใหม่อนัอาจท าใหผ้ลการพจิารณาเปลีย่นแปลงไป 

(๔) เรื่องทีผู่ไ้ดร้บัความเสยีหายไม่ประสงคใ์หค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
(๕) เรื่องอื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
ในระหว่างการตรวจสอบตามหมวด ๓ หากพนักงานเจา้หน้าที่ผูร้บัผดิชอบค า

รอ้งเห็นว่าค าร้องใดมลีกัษณะตามวรรคสอง อาจท าความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พจิารณายุตเิรื่องไดโ้ดยใหด้ าเนินการตามขอ้ ๓๓ วรรคสี ่ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๘  เรื่องร้องเรยีนใดที่คณะกรรมการเห็นว่าควรได้รบัการด าเนินการ
แก้ไขโดยหน่วยงานอื่นของรฐัที่มหีน้าที่และอ านาจโดยตรง คณะกรรมการอาจส่งเรื่อง
ร้องเรยีนดงักล่าวให้หน่วยงานนัน้พจิารณาแกไ้ขภายในเวลาทีก่ าหนดกไ็ด ้



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๘ 

ส านักงานอาจขอทราบผลการด าเนินการแก้ไขตามวรรคหนึ่ง และแจ้งให้
คณะกรรมการเพื่อทราบหรอืพจิารณาต่อไป แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๑๙  ในกรณีทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าเรื่องรอ้งเรยีนใดอยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจ
ขององคก์รอสิระอื่นตามมาตรา ๖ ใหส้ านักงานด าเนินการตามมตคิณะกรรมการต่อไป 

 

ขอ้ ๒๐  เมื่อคณะกรรมการพจิารณามมีตติามขอ้ ๑๖ ขอ้ ๑๗ วรรคหนึ่งหรอืวรรค
สอง ขอ้ ๑๘ หรอืขอ้ ๑๙ แลว้ ใหส้ านักงานแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบเป็นหนังสอืภายในสบิหา้วนั
นับแต่วนัทีไ่ดม้มีตดิงักล่าว 

 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 

   
 

ขอ้ ๒๑  เมื่อคณะกรรมการไดพ้จิารณาตามขอ้ ๑๖ แล้วเหน็ว่าเรื่องรอ้งเรยีนมี
มลู หรอืในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนเกิดขึ้น
โดยไม่มผีู้แจ้งหรอืผูร้อ้งเรยีน และคณะกรรมการมมีตใิห้รบัไวเ้ป็นค ารอ้ง ใหม้อบหมาย
พนักงานเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบค ารอ้งเป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและจดัท า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการพจิารณาต่อไป 

ในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
พนักงานเจา้หน้าทีซ่ึง่มใิช่พนักงานเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบค ารอ้งร่วมด าเนินการดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๒  ในกรณีค ารอ้งที่รบัไว้ตรวจสอบตามขอ้ ๒๑ จ านวนมากกว่าหนึ่งค า
รอ้งขึน้ไปมขีอ้กล่าวอา้งหรอืประเดน็รอ้งเรยีนอย่างเดยีวกนัหรอืเกีย่วเน่ืองใกลช้ดิกนัหรอื
มคีู่กรณีเดยีวกนัหรอืร่วมกนัถ้าคณะกรรมการเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพจิารณา จะมี
มตใิหพ้จิารณารวมกนัไปกไ็ด ้

 

ข้อ ๒๓  เมื่ อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ ร ับผิดชอบค าร้องได้รับมอบหมายแล้ว  
ให้ด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้เท็จจรงิตามมาตรา ๓๕ ให้แล้วเสร็จภายใน  
เกา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการขอใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานที่
เกี ่ยวขอ้งมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบค ารอ้งสรุปรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิตามค ารอ้งใหเ้พยีงพอแก่การชี้แจงไดโ้ดย
ถูกต้องครบถ้วนด้วย เว้นแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๙๙ 

ไม่มคีวามจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบอกี พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาในการชี้แจงขอ้เท็จจรงิ
หรอืส่งเอกสารหลกัฐาน แลว้แจง้ใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานดงักล่าวทราบดว้ย 

ในกรณีที่ไม่อาจชี้แจงข้อเท ็จจร ิงหรือส่งเอกสารหลกัฐานได้ทนัภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี ่ยวขอ้งอาจขอขยาย
ระยะเวลาต่อคณะกรรมการได้ครัง้ละไม่เกนิสบิห้าวนันับแต่วนัที่ครบก าหนด แต่ใหข้อ
ขยายไดไ้ม่เกนิสองครัง้ 

 

ข้อ ๒๔  ในกรณีที่ต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
ค ารอ้งแจง้บุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั เว้นแต่
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน อาจแจ้งก าหนดวันนัดตรวจสอบล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการ 
กรรมการ หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่แลว้แต่กรณี เหน็สมควร 

ในวนันัดตรวจสอบ บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมสีทิธชิี้แจงเป็นหนังสอื
หรอืด้วยวาจาก็ได้ในกรณีเป็นการชี้แจงเป็นหนังสือ คณะกรรมการ กรรมการ หรือ
พนักงานเจา้หน้าที ่แลว้แต่กรณี อาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได้ 

หากไม่อาจมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงาน
เจา้หน้าที ่ตามวรรคหนึ่งไดบุ้คคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอาจมอบอ านาจเป็นหนังสอืใหม้ี
ผูแ้ทนมาด าเนินการได้  ทัง้นี้ การด าเนินการของผู้แทนดงักล่าวให้ถือเป็นการด าเนินการ
ของบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ 

บนัทกึการใหถ้อ้ยค าตามขอ้น้ี ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๒๕  ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต้องมาปรากฏตวัต่อหน้า
คณะกรรมการกรรมการ หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน  
ต้องแจง้ใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวทราบว่า กรรมการหรอืพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและการใหถ้้อยค า
อนัเป็นเทจ็อาจเป็นความผดิตามกฎหมาย 

ถ้าบุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งฝ่ายใดจ าเป็นต้องใชล่้ามหรอืสื่ออื่น เพื่อให้
สามารถเข้าใจหรือให้ถ้อยค าได้ ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแจ้งถึงเหตุนัน้ให้
ส านักงานทราบล่วงหน้าก่อนถงึวนันัดเพื่อจดัหาล่ามหรอืสื่ออื่นให ้
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๑๐๐ 

ขอ้ ๒๖  คู่กรณีและพยานมสีทิธนิ าทนายความหรอืที่ปรกึษาของตนเขา้มาใน
กระบวนการตรวจสอบได ้แต่หา้มมใิหท้นายความหรอืทีป่รกึษาตอบค าถามแทนคู่กรณีหรอื
พยานฝ่ายตน เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ กรรมการ หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่นัน้ 

ในระหว่างการตรวจสอบ หากคณะกรรมการ กรรมการ หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่
เหน็ว่าทนายความหรอืทีป่รกึษาของคู่กรณีหรอืพยานมพีฤตกิารณ์หรอืความประพฤติไม่
เหมาะสม คณะกรรมการกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ นั ้น อาจไม่อนุญาตให้
ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบครัง้นั ้นได้ โดยให้ม ี
การตรวจสอบในวนันัน้ต่อไป และให้บนัทกึเหตุดงักล่าวไว้ในส านวนด้วย  ทัง้นี้ ไม่ตัด
สทิธคิู่กรณีหรอืพยานทีจ่ะน าทนายความหรอืทีป่รกึษาเขา้ร่วมการตรวจสอบครัง้ต่อไป 

ในการให้ถ้อยค าของคู่กรณีหรอืพยานฝ่ายหนึ่ง คู่กรณีหรอืพยานอีกฝ่ายหนึ่ง 
รวมทัง้ทนายความหรอืทีป่รกึษาของฝ่ายดงักล่าวจะเขา้รบัฟังไมไ่ด ้เวน้แต่คณะกรรมการ 
กรรมการหรอืพนักงานเจา้หน้าที ่จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๒๗  ในการรบัฟังถ้อยค าของคู่กรณีหรือพยานซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 
คณะกรรมการกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสงัคม
สงเคราะหเ์ขา้ร่วมในการรบัฟังถอ้ยค าดว้ยตามสมควรแก่กรณี 

 

ขอ้ ๒๘  ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้เท็จจรงิ หากมีกรณีที่จะต้องขอ
หมายของศาลเพื่อเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ซึ่งมิได้อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรฐั และเจ้าของหรอืผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้กรรมการหรอืพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาและมอบอ านาจให้
กรรมการหรอืพนักงานเจา้หน้าทีน่ัน้ เป็นผูย้ื่นค ารอ้งหรอืด าเนินกระบวนการพจิารณาใด ๆ 
เกี่ยวกับการขอออกหมายค้นต่อศาล  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้จดัท าเป็นหนังสอืตามแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนด  ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงนามใน
หนังสอืมอบอ านาจกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๙  ในการเขา้ไปในเคหสถานหรอืสถานที่ตามขอ้ ๒๘ ให้ด าเนินการต่อ
หน้าผู้ครอบครองหรอืดูแลสถานที ่หรอืผู้ซึ่งเกี่ยวขอ้ง ในกรณีทีห่าบุคคลดงักล่าวไม่ได ้ 
กใ็หด้ าเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน ซึง่ไดข้อรอ้งใหม้าเป็นพยาน  ในการนี้ 
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๑๐๑ 

ให้ผู้ครอบครอง หรอืดูแลสถานที่หรอืผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าทีด่งักล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

 

ขอ้ ๓๐  ในกรณีที่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่ได้ชี้แจงขอ้เท็จจรงิหรอืส่ง
พยานหลักฐานภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๒๓ วรรคสาม หรือกรณีที่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่มาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ กรรมการ หรอืพนักงานเจา้หน้าที่
ตามข้อ ๒๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบค าร้องรายงานต่อคณะกรรมการพร้อม
ความเห็นว่า ขอ้เท็จจรงิ พยานหลกัฐาน หรอืถ้อยค าของบุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ดงักล่าว มคีวามจ าเป็นต้องใชป้ระกอบการพจิารณาหรอืไม่เพยีงใด  ทัง้นี้ เพื่อประกอบการ
พจิารณาออกค าสัง่ใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานนัน้ด าเนินการตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๑) 

ค าสัง่ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีทีบุ่คคลหรอืหน่วยงานไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา 
๓๕ วรรคสอง (๑) โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบค าร้อง
รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป 

เพื่ อให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปโดยไม่ ล่าช้า หาก
คณะกรรมการพจิารณาตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า ขอ้เท็จจรงิและพยานหลกัฐานที่มอียู่
เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระกอบการพจิารณาต่อไปได ้ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบค ารอ้ง
ด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบต่อไปตามข้อเท็จจริงและ
พยานหลกัฐานเท่าทีม่อียู่ 

 

ข้อ ๓๑  ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน คณะกรรมการอาจก าหนด
พยานผูเ้ชีย่วชาญเพื่อมาใหค้วามเหน็ประกอบการพจิารณา ส่วนการเชญิผูท้รงคุณวุฒมิาให้
ความเหน็ประกอบการพจิารณานัน้ใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

ขอ้ ๓๒  ในการด าเนินการเพื่อส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธมินุษยชนอย่างเป็น
ระบบ และป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง 
คณะกรรมการอาจน ากระบวนการไต่สวนสาธารณะ การพิจารณารวมค าร้อง การจ้างที่
ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญ การศึกษาวิจัย หรือการอื่นใดอันสมควรแก่กรณี  มาใช้
ประกอบการตรวจสอบในเรื่องทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่สาเหตุของปัญหาเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย กฎ รวมถึงระบบที่
ก่อใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตั ิ

(๒) กรณีเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรา้ยแรง 
(๓) กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
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๑๐๒ 

(๔) กรณีอื่นทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๔ 

การจดัท ารายงาน และการแจง้ผล 

   
 

ข้อ ๓๓  เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู ้รบัผดิชอบค าร้องเห็นว่ามกีารกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเม ิด
สทิธมินุษยชน ให้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัทีต่รวจสอบเสรจ็สิน้ 

รายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการให้ปกปิดชื่อ หรอื

เป็นเรื่องทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหม้กีารตรวจสอบ 
(๒) สรุปขอ้เทจ็จรงิตามเรื่องรอ้งเรียนและความประสงค์ของผู้รอ้ง เว้นแต่เป็น

เรื่องทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหม้กีารตรวจสอบ 
(๓) รายละเอียดขอ้เท็จจรงิที่เกี่ยวกบัพฤติการณ์และสาเหตุของการละเมิด

สทิธมินุษยชน 
(๔) ขอ้กฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๕) ความเหน็พรอ้มดว้ยเหตุผลทีม่คีวามเหน็ดงักล่าว 
(๖) มาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนรวมทัง้การเยียวยาผู้ได้รบัความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้อง
ก าหนดโดยชดัแจง้ว่าบุคคลหรอืหน่วยงานใด มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายใดและดว้ย
วธิกีารอย่างไร รวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางดงักล่าว 

ในกรณีที ่การแก้ไขปัญหาหรอืการป้องกนัเพื่อม ใิห ้เก ิดการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนเรื่องใดหรือลักษณะใดเกิดขึ้นอีก จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธมินุษยชนหรอืการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ หรอืค าสัง่ใด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชนอาจจดัท าขอ้เสนอแนะตาม
มาตรา ๔๒ ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบค าร้องเห็นว่า การกระท าหรือ 
การละเลยการกระท านัน้ไม่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืมเีหตุใหยุ้ตเิรื่องในระหว่าง
การตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ วรรคสองหรอืขอ้ ๑๗ วรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการ  
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๑๐๓ 

ยุติ เรื่อ งและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบตามข้อนี้ ด้วยโดยอนุ โลม   ทั ้งนี้ 
คณะกรรมการอาจมขีอ้สงัเกตหรอืขอ้เสนอแนะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อบุคคลหรอืหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบนัน้ดว้ยกไ็ด ้

ก่อนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการอาจก าหนดให้มี
กระบวนการกลัน่กรองรายงานผลการตรวจสอบดว้ยกไ็ด ้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
ระยะเวลาในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ใหส้ านักงานจดัท ารายงานผลการตรวจสอบใหแ้ล้วเสรจ็ภายในสบิหา้วนันับแต่
วนัทีค่ณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องนัน้ 

รายงานผลการตรวจสอบตามขอ้น้ี ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๓๔  ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเยยีวยาผู้ได้รบัความ
เสยีหายจากการละเมดิสทิธมินุษยชนตามขอ้ ๓๓ วรรคสอง (๖) ควรค านึงถงึความส าคญั
ในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การที่ผู้ได้รบัความเสียหายสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เสมอภาคและมปีระสทิธภิาพ 

(๒) การเข้าถึงข้อเท็จจรงิที่เกี่ยวขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชนและกลไกการ
เยยีวยาตามความเหมาะสม 

(๓) การได้รบัการแก้ไขหรอืชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึ้นอย่างเพยีงพอและโดย
ไมล่่าชา้ 

 

ขอ้ ๓๕  ในกรณีที่คณะกรรมการมมีติให้พิจารณาค าร้องรวมกนัตามขอ้ ๒๒ ให้
จดัท ารายงานเป็นฉบบัเดยีวกนั 

 

ขอ้ ๓๖  ใหส้ านักงานแจง้ผลการตรวจสอบพรอ้มดว้ยรายงานไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ดงันี้ 

(๑) แจง้ไปยงับุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ ๓๓ 
(๒) แจง้ไปยงัผูร้อ้ง เวน้แต่ในกรณีทีผู่ร้อ้งมไิดแ้จง้สถานทีอ่ยู่ทีจ่ะตดิต่อได้ 
การแจ้งผลตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้

ด าเนินการตามขอ้ ๓๓ วรรคหก เสรจ็สิน้แลว้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รตรวจสอบเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
  

๑๐๔ 

ขอ้ ๓๗  เมื่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่อ้งด าเนินการตามขอ้ ๓๓ วรรคสอง 
(๖) ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว ให้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ
คณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่ก าหนดและแจ้งผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการทราบ 

ในกรณีที่การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการไม่อาจ
กระท าใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานขอขยายระยะเวลา
การด าเนินการต่อคณะกรรมการพร้อมทัง้เหตุผลและระยะเวลาที่ขอขยายก่อนที่ก าหนด
ระยะเวลาเดมิจะสิน้สุดลง แต่หา้มมใิหข้อขยายระยะเวลาการด าเนินการมากกว่าสองครัง้ 

 

ข ้อ  ๓๘  ในการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ พนักงานเจ ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบค ารอ้งอาจเสนอต่อส านักงานเพื่อขอใหผู้ท้รงคุณวฒุมิาใหค้วามเหน็ประกอบ
ได ้ ทัง้นี้ ตามระเบยีบคณะกรรมการว่าดว้ยการนัน้ 

 

ข้อ ๓๙  ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา และ
ผู้เสยีหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรอืกล่าวโทษด้วยตนเองได้ คณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหก้รรมการหรอืเจา้หน้าที่ส านักงาน ด าเนินการรอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษแทน
ผูเ้สยีหายได ้

กรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งได้ ให้
หมายความรวมถึงกรณีผู้เสยีหายอาจได้รบัภยนัตรายอย่างรา้ยแรงแก่ชวีติหรอืร่างกาย
หากด าเนินการรอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษดว้ยตนเอง 

 

หมวด ๕ 

การตดิตามผล และการขอใหพ้จิารณาใหม่ 
   

 

ข้อ ๔๐  เมื่อพ้นระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางของ
คณะกรรมการตามข้อ ๓๗ แล้ว แต่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้แจ้งผลการด าเนินการ  
ใหส้ านักงานมหีนังสอืสอบถามผลการด าเนินการหรอืการด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั
มาตรการหรอืแนวทางนัน้ 

ในกรณีทีไ่ดม้หีนังสอืสอบถามผลการด าเนินการแล้ว แต่บุคคลหรอืหน่วยงานมไิด้
แจ้งผลการด าเนินการ หรือปรากฏข้อเท็จจรงิว่าบุคคลหรอืหน่วยงานมิได้ด าเนินการตาม
มาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ส านั กงานเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาเพื่อจดัท ารายงานเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีตามมาตรา ๓๖ วรรคสี ่ต่อไป 
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๑๐๕ 

ข้อ ๔๑  ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๔๐  
วรรคสองแล้วเสนอคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด ในกรณี
ทีเ่หน็สมควรคณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการหรอืผลการด าเนินการ
ของคณะรฐัมนตรใีหป้ระชาชนทราบตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง กไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๒  ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณายุตกิารตดิตามผลการ
ด าเนินการในกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่บุคคลหรอืหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางของ
คณะกรรมการทัง้หมดหรอืบางส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัแลว้ 

(๒) กรณีที่บุคคลหรอืหน่วยงานไม่อาจด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทาง
ของคณะกรรมการไดโ้ดยมเีหตุอนัสมควรตามมาตรา ๓๖ 

(๓) กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่ศาลมีค า
พพิากษา ค าสัง่ หรอืค าวนิิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดแล้ว ในประเด็นเดยีวกนักบัมาตรการหรอื
แนวทางของคณะกรรมการ 

(๔) กรณีที่การด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางของคณะกรรมการจะไม่
เป็นประโยชน์อกีต่อไป 

(๕) กรณีอื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๔๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่ อคู่กรณี บุคคลหรือ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางของคณะกรรมการ
ตามขอ้ ๓๓ วรรคสอง (๖) ม ีค าขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 
คณะกรรมการอาจเพกิถอนหรอืแก้ไขเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิหรอืความเหน็ตามรายงานผล
การตรวจสอบเดมิได ้ในกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จ จริงที่ ฟั งเป็นยุติแล้วนั ้น
เปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญั 

(๒) คณะกรรมการมีมติโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา
ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายนัน้เปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญัในทางทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่ผูข้อ 

การยื่นค าขอตาม (๑) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อผู้ขอไม่อาจทราบถึงเหตุนัน้มา
ก่อนในการพจิารณาครัง้ทีแ่ลว้โดยไม่ใช่ความผดิของผูข้อ 

ค าขอตามวรรคหนึ่งใหจ้ดัท าเป็นหนังสอืตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด ยื่น
ต่อส านักงานภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้
พจิารณาใหม่ได ้ ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ ๑๓ มาใชบ้งัคบักบัการยื่นค าขอโดยอนุโลม 
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๑๐๖ 

การเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมผลการตรวจสอบที่ท าให้ผลการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคญั ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบฉบบัใหม่ 
โดยให้ระบุถงึรายงานผลการตรวจสอบฉบบัเดมิ พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารพจิารณา
ใหม่ไวด้ว้ย และใหน้ าความในหมวด ๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๔๔  เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอตามขอ้ ๔๓ แล้ว ให้ตรวจค าขอว่าเป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ แลว้เสนอคณะกรรมการภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอ 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอเป็นไปตามเงื่อนไขและมเีหตุอนั
สมควรให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ในประเด็นใด ให้มอบหมายพนักงาน
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบค ารอ้งเพื่อด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในประเดน็นัน้ต่อไป  ทัง้นี้ 
ใหน้ าความในหมวด ๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กรณีทีค่ณะกรรมการมมีตไิม่รบัค าขอไวพ้จิารณา ใหส้ านักงานมหีนังสอืแจง้ผู้ขอ
ทราบภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดม้มีตดิงักล่าว 

 

ข้อ ๔๕  เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ให้
ส านักงานรวบรวมมาตรการหรอืแนวทางในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินุษยชน 
รวมทัง้การเยยีวยาผู้ได้รบัความเสยีหายจากการละเมิดสทิธมินุษยชน ตามขอ้ ๓๓ วรรค
สอง (๖) พรอ้มทัง้ปัญหาอุปสรรคและเหตุผลทีไ่ม่อาจด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทาง
ดงักล่าวได ้เสนอคณะกรรมการพจิารณาเมื่อสิน้ปีงบประมาณ เพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะ
ต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา ๔๒ ต่อไป 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๔๖  การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้ม ีผลใช้บงัคบัและยงัไม่แล้ว
เสร็จ ให้การด าเนินการนัน้เป็นอนัใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบยีบนี้ เวน้แต่
คณะกรรมการมมีตเิป็นอย่างอื่น 
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๑๐๗ 

ค าอธิบาย 

(๓) องคก์รควบคมุและตรวจสอบการเลือกตัง้ 

 

การเลือกตัง้เป็นวิธกีารที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยการ 
คดัสรรบุคคลที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้ สมัครรับ เลือกตั ้งที่จะได้รับ เลือกตั ้งเข้าไป เป็น
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภานัน้จะต้องได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้จาก
ราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มากกว่าคนอื่น ตามระบบการเลอืกตัง้และหลกัเกณฑ์การเลอืกตัง้
ที่น ามาใช้ในการเลือกตัง้นั ้น กระบวนการการเลือกตัง้จึงต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ ์
และยุติธรรม รวมทัง้ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกตัง้ไดอ้ย่างเป็นอิสระ
และตามความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 

ปัจจุบนัองค์กรที่ท าหน้าที่และรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบ 
การเลือกตัง้ คือ “คณะกรรมการการเลือกตัง้” จดัตัง้ขึ้นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ต่อมาเมื่อมรีฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แนวความคิดในเรื่องการมีองค์กรกลางในการดูแลการเลือกตัง้  
ทุกระดบัของรฐัยงัคงอยู่ จงึไดบ้ญัญตัใิหม้คีณะกรรมการการเลอืกตัง้เพื่อท าหน้าทีใ่นการ
ควบคุมและตรวจสอบการเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้เพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจรงิและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ 
เลอืกตัง้ในแต่ละระดบั และตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐
แนวความคดิในเรื่องการมอีงค์กรกลางในการดูแลการเลอืกตัง้ทุกระดบัของรฐักย็งัคงอยู่ 
โดยมพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า
ซึง่สมาชกิวุฒสิภา และอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ที่เกี่ยวกบัการด าเนินการหรอืจดัให้มกีารเลอืกตัง้ดงักล่าว รวมทัง้การเลือกตัง้ในระดบั
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้อยู่ที่ 
การควบคุมด าเนินการจดัให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และรวมถงึการออกเสยีงประชามตใิหเ้ป็นไปโดย
สุจรติและเทีย่งธรรม สบืสวน สอบสวน วนิิจฉัยชี้ขาดปัญหา สัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่โดย
มอี านาจออกประกาศก าหนดการทัง้หลายอนัจ าเป็นแก่การปฏิบตัิตามกฎหมาย และมี
ค าสัง่ให้ขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าที่อื่นของรฐัปฏิบตักิารทัง้หลายอนัจ าเป็นตามกฎหมาย 
รวมทัง้การสนับสนุนทางการเงนิแก่พรรคการเมอืง และการควบคุมการด าเนินกจิการของ
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๑๐๘ 

พรรคการเมือง โดยในการปฏิบตัิงานเนื่องจากการเลอืกตัง้มาจากทุกพื้นที่ในประเทศ 
การควบคุมตรวจสอบการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรมโดยคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้แต่เพยีงองค์กรเดยีวไม่อาจท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างทัว่ถงึ ในการนี้ จงึไดใ้หอ้ านาจ
คณะกรรมการการเลือกตัง้สามารถแต่งตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัด 
ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวดั บุคคล คณะบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเอกชน 
เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมายได ้

 

ส าหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน 
ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากบุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาการต่าง ๆ ที่จะยงัประโยชน์แก่การ
บรหิารและจดัการการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสตัย์
สุจรติเป็นทีป่ระจกัษ์ ซึง่ไดร้บัการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ านวนหา้คน 

(๒) ผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ดา้นกฎหมาย มคีวามซื่อสตัย์
สุจรติเป็นที่ประจักษ์และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่ง 
ไม่ต ่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รบัการคัดเลือกจาก 
ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา จ านวนสองคน 

กรรมการการเลอืกตัง้มวีาระการด ารงต าแหน่งเจด็ปีนับแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิ์
ทรงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

  
คณะกรรมการการเลอืกตัง้มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

การเลอืกสมาชกิวุฒสิภา การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้ริหารท้องถิน่ และการ
ออกเสยีงประชามต ิ

(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตัง้และการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรมและควบคุมดูแลการออกเสยีงประชามตใิหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เพื่อการน้ี ใหม้อี านาจสบืสวนหรอืไต่สวนไดต้ามทีจ่ าเป็นหรอืทีเ่หน็สมควร 

(๓) เมื่อผลการสบืสวนหรอืไต่สวนตาม (๒) หรอืเมื่อพบเหน็การกระท าทีม่เีหตุ
อนัควรสงสยัว่าการเลอืกตัง้หรอืการเลอืกตาม (๑) มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม 
หรอืการออกเสยีงประชามตเิป็นไปโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ให้มอี านาจสัง่ระงบั ยบัยัง้ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิการเลอืกตัง้หรอืการเลอืก หรือการออกเสียงประชามติ 
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๑๐๙ 

และสัง่ให้ด าเนินการเลือกตัง้ เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตัง้  
บางหน่วย หรอืทุกหน่วย 

(๔) สัง่ระงบัการใช้สิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้หรือผู้สมคัร 
รบัเลอืกตาม (๑) ไวเ้ป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมหีลกัฐานอนัควร
เชื่อไดว้่าผูน้ัน้กระท าการหรอืรูเ้หน็กบัการกระท าของบุคคลอื่น ทีม่ลีกัษณะเป็นการทุจรติ 
หรอืท าใหก้ารเลอืกตัง้หรอืการเลอืกมไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม 

(๕) ดแูลการด าเนินงานของพรรคการเมอืงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

(๖) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นตามรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

ในการสบืสวนหรอืไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะมอบหมายให้
กรรมการการเลือกตัง้แต่ละคนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการ
ภายใต้การก ากบัของกรรมการการเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ก าหนดกไ็ด ้

การใช้อ านาจตาม (๓) ใหก้รรมการการเลอืกตัง้แต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท า
ความผิดมอี านาจกระท าได้ส าหรบัหน่วยเลอืกตัง้หรอืเขตเลอืกตัง้ที่พบเห็นการกระท า
ความผดิ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

 

นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บญัญัติไว้ในรฐัธรรมนูญแล้ว คณะกรรมการ
การเลือกตัง้มีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
และกฎหมายอื่น 

(๒) ออกขอ้ก าหนด ระเบยีบ หรอืประกาศตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น 

(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อก าหนด ระเบียบ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 
ขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงานของรฐั หรอืเจ้าหน้าที่อื่นของรฐั ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่กี่ยวกบัการเลอืกตัง้การสบืสวนและไต่สวน และการอื่นใดทีจ่ าเป็น เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง 

(๕) ส่งเสรมิ สนับสนุนใหห้น่วยงานของรฐั สถาบนัการศกึษา และองคก์รเอกชน 
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกบัการปกครองระบอบ
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๑๑๐ 

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน หรอืใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการเลอืกตัง้ และความรูท้ีถู่กตอ้ง
เกีย่วกบัรฐัธรรมนูญ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๖) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการช าระค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายส าหรบัการจดัการ
เลอืกตัง้และดอกเบี้ยหรอืเบี้ยปรบั รวมตลอดทัง้วธิกีารและเงื่อนไขในการลดหรอืยกเวน้
ดอกเบีย้หรอืเบีย้ปรบั 

(๗) ก ากบัและตดิตามการใชจ้่ายเงนิอุดหนุนที่พรรคการเมอืงไดร้บัการจดัสรร
ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืงเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายดงักล่าว 

(๘) รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีและข้อสงัเกตต่อรฐัสภา และเผยแพร่ 
ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

(๙) จดัให้มกีารศกึษา วเิคราะห์ หรือวจิยั เพื่อก าหนดวธิกีารหรอืมาตรการให้
การเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม หรอืเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(๑๐) ออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและส านักงาน 

ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการเลือกตัง้ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
หรอืเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหถ้อืเป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการทีจ่ะตอ้ง
ด าเนินการสอดส่อง สบืสวน หรอืไต่สวนเพื่อป้องกนัและขจดัการกระท าหรอืการงดเว้น
การกระท าใดอนัจะก่อให้เกดิความไม่สุจริตหรอืไม่เทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเวลาในระหว่างประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้หรอืไม่กต็าม 

การก าหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอ บ
รฐัธรรมนูญนี้ และต้องค านึงถึงผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ประโยชน์ที่สาธารณชน 
จะพงึไดร้บั หลกัธรรมาภบิาล และความเป็นธรรมประกอบกนั 

 

ส าหรับเรื่องงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั ้งนั ้น  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกเป็นผู้มีห น้าที่ ร ับผิด โดยบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดก้ าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รบัผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจ  
และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
และกฎหมายอื่น 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการเลอืกตัง้ 

 
  

๑๑๑ 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการกรรมการ และผูต้รวจการเลอืกตัง้ 

(๓) ด าเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้สมัคร  
รบัเลอืกตัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจหน้าทีท่ีต่้องปฏิบตัใิหถู้กต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั ค าสัง่ และมตขิองคณะกรรมการ 

(๔) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีม่กีฎหมายก าหนดหรอืที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
 



 

๑๑๒ 

ค าอธิบาย 

(๔) องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 

ในการบริหารประเทศ ภาระหน้าที่หลกัที่ส าคญัประการหนึ่งของรฐับาล คือ  
การบรหิารเงนิงบประมาณแผ่นดนิในการด าเนินกจิการโครงการต่าง ๆ ของรฐับาลอย่าง
เป็นธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด เพื่อให้การ
จดัสรรงบประมาณของรฐับาลอยู่ในกรอบของหลกัดงักล่าวและมกีารตรวจสอบการใช้
จ่ายเงนิขององค์กรภาครฐัใหม้คีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้รวมทัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวนิัยทางการเงนิการคลงั จงึตอ้งมหีน่วยงานเขา้มาตรวจสอบการใชง้บประมาณของ
รฐับาล ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่ควบคุมและตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรฐั 
ในฝ่ายบริหาร เช่น ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลงั กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
เศรษฐกจิการคลงั เป็นต้น และรวมถงึส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึง่แมว้่าโดยกฎหมาย
ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดินที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ จะก าหนดให้มคีณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิท าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการคลงัภาครฐัก็ตาม แต่กย็งัเป็นหน่วยงานของรฐั
ในฝ่ายบริหาร ท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในการปฏิบัติงานว่าเป็ นไปโดยโปร่งใส 
และตามหลกัเกณฑ์และวนิัยทางการเงนิการคลงัหรือไม่ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
เมื่อมีการประกาศใช้บังคับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ได้บัญญัติให้มีองค์กรอิสระขึ้นเพื่อควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรฐัให้เป็นไป  
โดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืถูกตอ้งตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการเงนิการคลงั เรยีกว่า 
“คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ” หรือ  คตง. (State Audit Commission - SAC)  
มีอ านาจหน้าที่วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ การก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิพีจิารณาในเรื่องวนิัยทาง
งบประมาณและการคลงั การใหค้ าปรกึษาและค าแนะน า เพื่อใหม้กีารแก้ไขขอ้บกพร่อง
เกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ การก าหนดโทษปรับทางปกครอง การพจิารณาวนิิจฉัย
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง รวมทัง้ให้ค าปรึกษาแก่ประธานรฐัสภา
เกี่ยวกับการตรวจเงนิแผ่นดิน และให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบรหิารในการแก้ไขกฎหมาย 
ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการควบคุมเงนิของรฐั 

 

ส าหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย ก าหนดไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในมาตรา ๓๑๒ 
ก าหนดให ้คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหนึ่งและ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๑๓ 

กรรมการอื่นอกีเกา้คน ซึ่งพระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากผูม้ี
ความช านาญและประสบการณ์ดา้นการตรวจเงนิแผ่นดนิ การบญัช ีการตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลัง และด้านอื่น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหกปี นับแต่วันที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๕๒ 
ก าหนดให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่ งตัง้จากผู้มีความช านาญและ
ประสบการณ์ดา้นการตรวจเงนิแผ่นดนิ การบญัช ีการตรวจสอบภายใน การเงนิการคลงั 
และด้านอื่น โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วนัที่พระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพยีงวาระเดยีว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๒ 
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย กรรมการจ านวนเจ็ดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รบัการสรรหา  
โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งผู้ได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีค วามซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นทีป่ระจกัษ์ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์เกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
กฎหมาย การบญัช ีการตรวจสอบภายใน การเงนิการคลงั และดา้นอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการตรวจเงนิแผ่นดนิ  ทัง้นี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี และกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ
มีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 

ส าหรับหน้าที่และอ านาจของของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตาม 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดอยู่ในมาตรา ๒๔๐ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วางนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมาย 
ว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรฐั รวมทัง้การให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรฐัในการแกไ้ขขอ้บกพร่องเกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๑๔ 

(๕) สัง่ลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผดิกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิ
การคลงัของรฐั 

ทัง้นี้  การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ ก าหนดให้ การตรวจเงนิแผ่นดิน
ต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ 
และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยการตรวจสอบต้องค านึงถึงการด าเนินการตาม
หน้าที่ของรฐั แนวนโยบายแห่งรฐั และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความคุ้มค่า ความสงบ
เรียบร้อย ความไว้วางใจของสาธารณชน การด าเนินงานโดยสุจริต ผลสัมฤทธิ ์
และประสิทธภิาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรบัตรวจ และการป้องกันความเสียหาย  
ทีอ่าจเกดิขึน้แก่การเงนิการคลงัของรฐัดว้ย 

นอกจากนี้  ได้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัหิน้าที่โดยรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และเป็นผู้บงัคบับญัชา
สูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติทัง้ปวงในการใช้
ดุลพนิิจ โดยมหีน้าทีแ่ละอ านาจดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด และ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

(๒) ตรวจผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการใชจ้่ายเงนิของหน่วยงานของรฐั 

(๓) มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการตาม (๑) และ (๒) 
(๔) ก ากบัและรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีต่าม (๓) 
ส าหรบัวาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการปฏบิตัิหน้าทีข่อง

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑๑๕ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย*๑ 
   

 

หมวด ๑๒ 

องคก์รอสิระ 

   
 

ส่วนที ่๕ 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจด็คนซึ่งพระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากผูซ้ึ่งไดร้บัการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รบัการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสตัย์สุจรติเป็นที่ประจกัษ์ มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงนิแผ่นดิน กฎหมาย การบญัช ี  
การตรวจสอบภายใน การเงนิการคลงั และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงนิแผ่นดิน  
ทัง้นี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี 

 

มาตรา ๒๓๙  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีาระการด ารงต าแหน่งเจด็ปีนับแต่
วนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 

มาตรา ๒๔๐  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๓) ก ากับการตรวจเงนิแผ่นดนิให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมายว่า
ดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรฐั รวมทัง้การให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรฐัในการแกไ้ขขอ้บกพร่องเกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิ 

(๕) สัง่ลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผดิกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิ
การคลงัของรฐั 

 
*เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
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๑๑๖ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ผูถู้กสัง่ลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสบิวนั
นับแต่วนัที่ไดร้บัค าสัง่ในการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิและหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิตาม (๑) และ (๒) 
ประกอบดว้ย 

 

มาตรา ๒๔๑  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตรยิ์ทรง
แต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภาโดยไดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเช่นเดยีวกบั
กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากวุฒสิภาดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดเท่าที่
มีอยู่ และให้น าความในมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕  
มาใชบ้งัคบัแก่การแต่งตัง้ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิดว้ยโดยอนุโลม 

การสรรหา การคดัเลอืก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๔๒  ใหผู้ว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเทีย่งธรรม เป็นกลาง 
และปราศจากอคตทิัง้ปวงในการใชดุ้ลพนิิจ โดยมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด และ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

(๒) ตรวจผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการใชจ้่ายเงนิของหน่วยงานของรฐั 

(๓) มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการตาม (๑) และ (๒) 
(๔) ก ากบัและรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีต่าม (๓) 
 

มาตรา ๒๔๓  ใหผู้ว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่
โดยรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๑๗ 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบตั ิหน้าที่ของ  
ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงนิแผ่นดิน 

 

มาตรา ๒๔๔  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
มพีฤตกิารณ์อนัเป็นการทุจรติต่อหน้าที ่จงใจปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอือาจท าใหก้ารเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่ง
ธรรม และเป็นกรณีทีผู่ว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิไม่มอี านาจจะด าเนินการใดได ้ใหผู้้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและ
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รบัแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
เอกสารและหลกัฐานทีผู่ว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบหรอืจดัท าขึน้เป็นส่วนหนึ่งของ
ส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช าต ิ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืของหน่วยงานอื่นนัน้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๔๕  เพื่อประโยชน์ในการระงบัหรอืยบัยัง้ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่
การเงนิการคลงัของรฐั ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ 
ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัและอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหาย
แก่การเงนิการคลงัของรฐัอย่างรา้ยแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเพื่อพจิารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบ
ดงักล่าว ใหป้รกึษาหารอืร่วมกบัคณะกรรมการการเลอืกตัง้และคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั ้น  
ให้ร่วมกันมหีนังสอืแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบโดยไม่
ชกัชา้ และใหเ้ปิดเผยผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบดว้ย 
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๑๑๘ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และ 
มาตรา ๓๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

เหตุ ผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุ คคลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตรวจเงนิแผ่นดนิและผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญขึ้น
ไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๐ ก/หน้า ๑/๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 
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๑๑๙ 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวนัที่ ๒๓ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 

(๔) ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลอืก
กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างในคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และการด าเนินการเพื่อ
สรรหาผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ ลงวนัที ่๑๖ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๘ เฉพาะ
ในส่วนทีเ่กีย่วกบักรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๕) ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาความต่อเน่ืองของผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ลงวนัที ่๕ 
เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบักรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน และ
ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๖) ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิที ่๒๓/๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบักรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้หมายความ
รวมถงึประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิดว้ย 

“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“หน่วยรบัตรวจ” หมายความว่า 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
กระทรวง ทบวง หรอืกรม 
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๑๒๐ 

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมภิาค  
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถิน่ 

(๔) รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณและตามกฎหมายอื่น 

(๕) ทุนหมุนเวยีน 

(๖) หน่วยงานอื่นของรฐั 

(๗) หน่วยงานที่รฐัมิได้จดัตัง้ขึ้นแต่ได้รบัเงนิอุดหนุน หรอืกิจการที่ได้รบัเงิน
หรือทรพัย์สินลงทุนจากหน่วยรบัตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) เฉพาะส่วนที่
เกีย่วกบัเงนิอุดหนุนหรอืกจิการดงักล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานเป็น  

ผูต้รวจสอบ หรอืทีม่กีฎหมายก าหนดใหม้สีทิธริอ้งขอใหส้ านักงานเป็นผูต้รวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถิน่” หมายความว่า องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้ 

“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุน
หมุนเวยีน ทุน หรอืทุนหมุนเวยีน ที่ตัง้ขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้น ารายรบัสมทบทุน
ไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลงั  

“ผู้ร ับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการหรอืการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ 

“ตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ  

ซึง่รวมถงึตรวจการจดัเกบ็รายได ้การรบั การใชจ้่าย การใชป้ระโยชน์ การเกบ็รกัษา และ
การบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจหรือที่อยู่ใน  
ความครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของหน่วยรบัตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือไม่ และตรวจว่า 
การใชจ้่ายเงนิหรอืการใชป้ระโยชน์นัน้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั เกดิผลสมัฤทธิ ์
และมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ รวมตลอดถงึการตรวจสอบรายงานการเงนิของหน่วยรบัตรวจ
และแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่นที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า ตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพฒันาการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“เจา้หน้าที”่ หมายความว่า ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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๑๒๑ 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้ 
เป็นประการอื่น การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ ถ้าไดแ้จง้ ยื่น หรอื ส่งหนังสอืหรอืเอกสารใหบุ้คคลนัน้ ณ ภูมสิ าเนาหรอื
ที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรอืเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป ให้ถือว่าการประกาศหรอืเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืระบบหรอืวธิีการอื่นใดที่ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก 
เป็นการด าเนินการโดยชอบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว้ 

ในกรณีที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการหรือ 
ผูว้่าการมอี านาจก าหนดหรอืมคี าสัง่เรื่องใด ถ้ามไิด้ก าหนดวธิกีารไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้คณะกรรมการหรอืผู้ว่าการก าหนดโดยท าเป็นระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ แล้วแต่
กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรอืค าสัง่นัน้ใชบ้งัคบัแก่บุคคลทัว่ไป ใหป้ระกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาและใหด้ าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทัง้นี้ ถ้าระเบียบ 
ประกาศ หรอืค าสัง่ใดมกีารก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว ้คณะกรรมการหรอืผูว้่าการ
ตอ้งก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มาตรา ๖  ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการและผูว้่าการต้องใหค้วามร่วมมอื
และความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีผู้กระท าการอนั 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้คณะกรรมการ
โดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการมหีนังสอืแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการโดยขอ้เสนอแนะของผู้ว่าการเหน็ว่าการด าเนินการเรื่อง
ใดทีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการหรอืผูว้่าการอาจเขา้ลกัษณะเป็นการกระท า
ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการปรกึษาหารอืร่วมกบั
องค์กรอสิระอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อใหก้ารปฏบิตัิ
หน้าทีข่องแต่ละองคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและไม่ซ ้าซอ้นกนั 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการมีอ านาจ
เชญิประธานองค์กรอสิระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรกึษาหารอืและก าหนดแนวทางร่วมกนั
ได ้ในการประชุมดงักล่าวใหผู้ว้า่การร่วมประชุมดว้ย และใหอ้งคก์รอสิระทุกองคก์รปฏบิตัิ
ตามแนวทางดงักล่าว 
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๑๒๒ 

มาตรา ๗๒  ภายใต้บงัคบัวรรคสาม ในกรณีที่มหีลกัฐานอนัควรเชื่อได้ว่าการ 
ใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใชอ้ านาจขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรืออาจท าใหก้ารเลอืกตัง้มไิด้
เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มอี านาจจะด าเนินการใดได ้
ให้ผูว้่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ หรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืหน่วยงานอื่นทีไ่ดร้บัแจง้ตามวรรคหนึ่ง ให้ถอืว่าเอกสาร
และหลกัฐานทีผู่ว้่าการตรวจสอบหรอืจดัท าขึน้เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอื
ของหน่วยงานอื่นนัน้ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีผู่ว้่าการตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิแลว้มหีลกัฐานอนัควรเชื่อได้
ว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจรติต ่อหน้าที ่จงใจปฏบิตั ิหน้าทีห่รอืใชอ้ านาจขดัต ่อ
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย ให้ผูว้่าการแจง้ให้คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ และให้มีอ านาจด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตกิ าหนด 
การไต่สวนเบื้องต้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะพนักงาน 
ไต่สวนหรอืเขา้ตรวจส านวนการไต่สวนของเจา้หน้าทีด่งักล่าว เมื่อผลการไต่สวนเบือ้งต้น
ปรากฏเป็นประการใด ให้ส่งส านวนการไต่สวนเบื้องต้นให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิหน็ว่าการด าเนินการของผูว้่าการจะกระทบต่อ
การปฏิบตัหิน้าที่ของเจา้หน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาติ จะแจง้ใหผู้ว้่าการยุติการด าเนินการและส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

 
๒ “การใช้จ่ายเงนิแผ่นดิน” ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๗ (๔) นัน้  หมายความถึงเฉพาะ 

“การใช้จ่าย” เงนิแผ่นดินของหน่วยรบัตรวจ โดยไม่รวมถึงการจดัเก็บรายได้หรอืหนี้สนิอนัเป็นการ 
“ตรวจเงนิแผ่นดนิ” อย่างหนึ่ง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๓/๒๕๖๒) 
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๑๒๓ 

มาตรา ๘  เพื่อประโยชน์ในการระงบัหรอืยบัยัง้ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงนิการคลงัของรฐั ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัและอาจก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่การเงนิ
การคลงัของรฐัอย่างรา้ยแรง ต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  

ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมร่วมกบัคณะกรรมการการเลอืกตัง้และคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิพื่อปรกึษาหารอืร่วมกนั ในกรณีทีป่ระชุมร่วม
มมีติเห็นพ้องกบัผลการตรวจสอบดงักล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการที่ลงคะแนน ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
และประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตริ่วมกนัลงนามในหนังสอื
แจง้สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบโดยไม่ชกัชา้ และใหเ้ปิดเผย
ผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบดว้ย 

ใหก้รรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ กรรมการการเลอืกตัง้ และกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิุกคน มหีน้าทีต่อ้งเขา้ร่วมประชุมตามวรรคสอง ในกรณีที่
กรรมการผูใ้ดไม่มาประชุมโดยไม่มเีหตุอนัสมควรหรอืมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสยีง
หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่าง
รา้ยแรง แต่ไม่ตดัสทิธทิีจ่ะลาออกจากต าแหน่งก่อนวนัประชุม หรอืก่อนลงมต ิแลว้แต่กรณี 

ในการประชุมตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าการมสีทิธิเขา้ร่วมประชุมและแสดงความ
คดิเหน็ไดด้ว้ย แต่ไม่มสีทิธลิงคะแนน 

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารที่ที่ประชุมร่วมก าหนด 

 

มาตรา ๙  ใหป้ระธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิรกัษาการตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๑๐  การตรวจเงนิแผ่นดนิตอ้งกระท าดว้ยความสุจรติ รอบคอบ โปร่งใส 
เทีย่งธรรม กลา้หาญ ปราศจากอคต ิและเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
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๑๒๔ 

การตรวจสอบต้องค านึงถึงการด าเนินการตามหน้าที่ของรฐั แนวนโยบายแห่งรฐั 
และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความคุ ้มค่า ความสงบเรียบร้อย ความไว้วาง ใจของ
สาธารณชน การด าเนินงานโดยสุจรติ ผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการใชจ้่ายเงนิของ
หน่วยรบัตรวจ และการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่การเงนิการคลงัของรฐัดว้ย 

 

มาตรา ๑๑  ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน
เกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ และให้โอกาสเจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจไดช้ี้แจงเหตุผล
และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๑๒  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิประกอบดว้ยกรรมการจ านวนเจด็คน 
ซึ่งพระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา จากผู้ซึ่งได้รบัการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา  

ผู ้ซึ ่งได ้รบัการสรรหาต ้องเป็นผู ้ม ีความซื ่อสตัย ์ส ุจร ิต เป็นที ่ป ระจกัษ์  

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงนิแผ่นดิน กฎหมาย  

การบญัช ีการตรวจสอบภายใน การเงนิการคลงั และดา้นอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ  ทัง้นี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี 

 

มาตรา ๑๓  นอกจากคุณสมบตัติามมาตรา ๑๒ แลว้ กรรมการต้องมคีุณสมบตั ิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปี แต่ไม่เกนิเจด็สบิปี 

(๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(๔) มคีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) มสุีขภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

มาตรา ๑๔  กรรมการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรอืเคยเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระใด 

(๒) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 
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๑๒๕ 

(๔) เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๕) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๗) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) อยู่ระหว่างถูกระงบัการใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการชัว่คราว หรอืถูก
เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๙) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 

(๑๐) เคยถูกสัง่ให้พน้จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรฐัวสิาหกจิ เพราะ
ทุจรติต่อหน้าที ่หรอืถอืว่ากระท าการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิหรอืเคยต้องค าพพิากษาอนัถึงทีสุ่ดใหล้งโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรอืต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม หรอืกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรือความผิดเกี่ยวกับทรพัย์ 
ทีก่ระท าโดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยมื
เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจา้ส านัก กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรอืกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

(๑๓) เคยตอ้งค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดว่ากระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้ 

(๑๔) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การ 
แปรญัตติ หรอืการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิภา หรอืกรรมาธกิาร มส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ  

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง หรอืเป็นผูม้พีฤตกิารณ์ร ่ารวยผดิปกติ หรอืกระท าความผดิ
ฐานทุจรติต่อหน้าที ่หรอืจงใจปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใชอ้ านาจขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ
หรอืกฎหมาย 
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๑๒๖ 

(๑๗) เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมอืง หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในระยะสบิปีก่อนเขา้รบัการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมอืงในระยะ
สบิปีก่อนเขา้รบัการสรรหา 

(๒๐) เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 

(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ ้างของหน่วยงานของรฐั รฐัว ิสาหกิจ หร ือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจ 

(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บรษิัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ
โดยมุ่งหาผลก าไรหรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั หรอืเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ 

(๒๔) มพีฤตกิารณ์อนัเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อย่างรา้ยแรง 

 

มาตรา ๑๕  เมื่อมกีรณีทีจ่ะต้องสรรหาผูส้มควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตามมาตรา ๑๒ ใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานศาลฎกีา เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นกรรมการ 

(๓) ประธานศาลปกครองสงูสุด เป็นกรรมการ 

(๔) บุคคลซึ่งศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินแต่งตัง้จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะ
ต้องหา้มตามมาตรา ๑๔ และไม่เคยปฏบิตัหิน้าทีใ่ด ๆ ในศาลรฐัธรรมนูญหรอืองค์กรอสิระ 
องคก์รละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ใหเ้ลขาธกิารวุฒสิภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และใหส้ านักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการด าเนินการแต่งตัง้บุคคลตาม (๔) ให้ศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
ที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนัน้แต่งตัง้ 
เป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้
คดัเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสตัย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของ
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๑๒๗ 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ผู้จะได้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รบั
คะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอื
กรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รบัคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึ่ง  
ใหล้งคะแนนใหม่อกีครัง้หนึ่ง ในการลงคะแนนครัง้นี้ ถา้มผีูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกเกนิสองคน 
ใหน้ าเฉพาะคนทีไ่ดค้ะแนนสูงสุดสองล าดบัแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีทีม่ผีูไ้ดค้ะแนน
สูงสุดเท่ากนัจนเป็นเหตุให้มผีู้ได้คะแนนสูงสุดสองล าดบัแรกเกินสองคน ให้ผู้เขา้รบัการ
คดัเลอืกซึง่ไดค้ะแนนเท่ากนันัน้จบัสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดบัแรก
เพียงสองคน ในการลงคะแนนครัง้หลงันี้ ถ้ายงัไม่มผีูใ้ดไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึ่ง
ของจ านวนทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืกรรมการองค์กรอิสระ 
แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนินการเพื่อคดัเลอืกใหม่ โดยจะคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกทีม่ชีื่ออยู่
ในการคดัเลอืกครัง้แรกมไิด ้

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทัว่ไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรอืกรรมการสรรหา
ตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคดัเลือกตามวรรคสาม
แล้วมิได้มีการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใชอ้ านาจไป
พลางก่อนได้ โดยในระหว่างนัน้ให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 
สรรหาเท่าทีม่อียู่ 

ใหก้รรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถงึวนัก่อนวนัทีม่กีรณี
ทีต่้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรอืสรรหาเพิม่เตมิตามมาตรา ๑๖ 
วรรคสี ่มาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๑๘ และใหก้รรมการสรรหาดงักล่าว
พน้จากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม 

ผูซ้ึ่งไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรบัศาลรฐัธรรมนูญหรอืองคก์รอสิระอื่นในขณะเดยีวกนัมไิด ้

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจา้พนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๑๖  ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารอืเพื่อ 
คดัสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรบัผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบตัิหน้าที่ และ  
มพีฤติกรรมทางจรยิธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสงัคม รวมตลอดทัง้มีทศันคติที่เหมาะสม 
ในการปฏิบัติห น้ าที่ ให้ เกิดผลส าเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ ว  
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๑๒๘ 

ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทัว่ไปได้ด้วย  
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนัน้  ทัง้นี้  โดยค านึงถึงความหลากหลายของ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์แห่ งการนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาใชว้ธิกีารสมัภาษณ์หรอืให้แสดงความคดิเหน็ในเรื่องที่เกี่ยวกบั
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประกอบการ
พจิารณาดว้ย 

ในการสรรหา ให้ใช้วธิีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บนัทกึเหตุผลในการเลอืกไวด้ว้ย 

ผูซ้ึง่จะไดร้บัการสรรหาต้องไดร้บัคะแนนเสยีงถงึสองในสามของจ านวนทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ของคณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รบัคะแนนเสยีงตามวรรคสาม หรือมีแต่ยงัไม่ครบจ านวน
ที่จะต้องสรรหา ใหม้ีการลงคะแนนใหม่ส าหรบัผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายงัได้ 
ไม่ครบตามจ านวนใหม้กีารลงคะแนนอกีครัง้หนึ่ง ในกรณีทีก่ารลงคะแนนครัง้หลงันี้ยงัได้
บุคคลไม่ครบตามจ านวนทีจ่ะตอ้งสรรหาใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ส าหรบัจ านวนทีย่งัขาดอยู่ 

ภายในสามวนันับแต่วนัปิดรบัสมคัร ใหเ้ลขาธกิารวุฒสิภาประกาศรายชื่อผู้เขา้
รบัการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป ประกาศดงักล่าวให้ระบุรายละเอียด
เกีย่วกบัคุณสมบตัแิละประวตักิารท างานตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนดดว้ย 

 

มาตรา ๑๗  ผูไ้ดร้บัการสรรหาเพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบจากวุฒสิภาดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา 

ในกรณีที่วุฒสิภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รบัการสรรหารายใด ให้ด าเนินการ
สรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นัน้ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่ ง
ไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาในครัง้นี้จะเขา้รบัการสรรหาในครัง้ใหม่นี้ไม่ได ้

เมื่อมผีู้ได้รบัความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการ
พ้นจากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังด ารง
ต าแหน่งอยู่ ถา้ม ีเพื่อเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการแลว้แจง้ผลใหป้ระธาน
วุฒสิภาทราบ ในกรณีทีผู่ซ้ึ่งวุฒสิภาให้ความเหน็ชอบยงัไดไ้ม่ครบจ านวนทีต่้องสรรหา 
แต่เมื่อรวมกบักรรมการซึ่งยงัด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้าม ีมีจ านวนถึงห้าคนก็ให้ด าเนินการ
ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้แล้ว  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไปพลางก่อนได ้โดยในระหว่างนัน้
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๑๒๙ 

ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ด า เนินการสรรหา
เพิม่เตมิใหค้รบตามจ านวนทีต่อ้งสรรหาต่อไปโดยเรว็ 

ใหป้ระธานวุฒสิภาน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแตง่ตัง้ประธานกรรมการและ
กรรมการ และเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๑๘  ผู้ได้รบัความเห็นชอบจากวุฒสิภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยงัมไิด้พ้น
จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๒๐) (๒๑) หรอื (๒๒) หรอืยงัประกอบวชิาชพีตามมาตรา ๑๔ 
(๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลกัฐานว่าไดล้าออกหรอืเลกิประกอบวชิาชพีดงักล่าวแล้ว ต่อประธาน
วุฒสิภาภายในเวลาทีป่ระธานวุฒสิภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนทีป่ระธานวุฒสิภาจะน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้กรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าผูน้ัน้สละสทิธแิละใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลกัษณะต้องห้ามของ
ผู้สมคัรหรอืผู้ได้รบัการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็น 

ผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

การเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาวนิิจฉยัตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวนิิจฉยั ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนโดยเปิดเผย 

ใหน้ าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่กรณีทีม่ปัีญหา
เกี ่ยวกบัค ุณสมบตั แิละลกัษณะต ้องห า้มของกรรมการสรรหาดว้ยโดยอนุโลม  

แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่
ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

 

มาตรา ๒๐  ใหป้ระธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไดร้บัเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรบัเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้
ได้รบัเป็นรายครัง้ที่มาประชุมในอตัราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรฐัสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รฐัสภาไดร้บัในแต่ละเดอืน แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๑  กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งเจด็ปีนับแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิ์
ทรงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 
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๑๓๐ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทน 

 

มาตรา ๒๒  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๑๒ หรอืมาตรา ๑๓ หรอืมลีกัษณะต้องหา้มตาม
มาตรา ๑๔ 

(๔) พน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอื่นตามรฐัธรรมนูญ 

เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการดว้ย 

ในกรณีที่มปัีญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรอื (๓) หรอืไม่ 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีที ่ไม่ม ีผู ้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือม ีแต่ ไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ 

ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตัง้
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลอือยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามี
กรรมการเหลอือยู่ไม่ถึงสี่คน ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะการทีจ่ าเป็นอนัไม่อาจหลกีเลีย่งได้ 

ในกรณีทีก่รรมการจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหด้ าเนินการสรรหากรรมการ
ใหม่ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนัก่อนวนัทีก่รรมการครบวาระ แต่ถา้กรรมการพน้จากต าแหน่ง
ดว้ยเหตุอื่นนอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหด้ าเนินการสรรหากรรมการภายใน
เกา้สบิวนันับแต่วนัทีต่ าแหน่งว่างลง 

 

มาตรา ๒๓  เมื่อมผีู้รอ้งขอโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่ากรรมการผูใ้ดพน้จาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการสรรหาภายในห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหา
วนิิจฉัยให ้แล้วเสร็จโดยเร ็ว ในการวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนน 
โดยเปิดเผย ในกรณีทีม่เีสยีงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

หลกัฐานตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๓๑ 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและ 
ศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทบัรบัฟ้อง 
และมกีรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึกึง่หนึ่ง ใหป้ระธานศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกันแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการเป็นการชัว่คราวใหค้รบเจด็คน โดยใหผู้ซ้ึ่งไดร้บัแต่งตัง้ท าหน้าที่
ในฐานะกรรมการไดจ้นกว่ากรรมการทีต่นท าหน้าทีแ่ทนจะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ หรอืจนกว่าจะ
มกีารแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งแทน 

 

มาตรา ๒๕  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๒ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการ
ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีก่รรมการคนใด
ไม่อาจมาประชุมไดใ้หจ้ดแจง้เหตุนัน้ไวใ้นรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดย
ประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และ 
ให้กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

การไม่เขา้ประชุมหรอืไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  
ใหถ้อืว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม 

ให ้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประชุมทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูว้่าการทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม
เพื่อชีแ้จงแสดงความคดิเหน็ดว้ย เวน้แต่เป็นการประชุมเพื่อมมีตติามมาตรา ๕๐ (๔) 

ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการได้รบัเบี้ยประชุมเป็นรายครัง้
เท่ากบักรรมการตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยเบีย้ประชุมกรรมการ 

 

มาตรา ๒๖  กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา และการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการ
ใชอ้ านาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจรติ เทีย่งธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคตทิัง้ปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการจะเขา้รบัการศึกษาหรอือบรมในหลกัสูตรหรือ
โครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการเป็นผู้จ ัดขึ้น
โดยเฉพาะส าหรบักรรมการ 
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๑๓๒ 

มาตรา ๒๗  ใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๓) ก ากบัการตรวจเงนิแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และตามกฎหมาย
ว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

(๔)๓ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิการคลังของรฐั รวมทัง้การให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรฐัในการแกไ้ขขอ้บกพร่องเกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิ 

(๕) สัง่ลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผดิกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิ
การคลงัของรฐั 

(๖) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ
นี้หรอืกฎหมายอื่น 

ในการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม (๒) ให้คณะกรรมการรบัฟังความ
คดิเหน็ของหน่วยรบัตรวจและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

 

มาตรา ๒๘  นโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตรา ๒๗ (๑) ใหค้ณะกรรมการ
วางเป็นนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิประจ าปีและนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิระยะยาว 
ซึง่อย่างน้อยตอ้งมสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทศิทางและเป้าหมายในการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๒) ผลสมัฤทธิใ์นการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๓) การพฒันาการตรวจเงนิแผ่นดนิใหม้ปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการจัดท าแล้ว ให้แจ้ งสภา
ผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตรทีราบ และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการ
ทัว่ไปดว้ย 

 

มาตรา ๒๙  หลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิทีค่ณะกรรมการ
ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๒๗ (๒) ต้องสอดคล้องกับหลกัการและมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่เป็นที่ยอมรบัของสากล และให้ใช้ได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไข

 
๓ “การใช้จ่ายเงนิแผ่นดิน” ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๗ (๔) นัน้ หมายความถึงเฉพาะ 

“การใช้จ่าย” เงนิแผ่นดินของหน่วยรบัตรวจ โดยไม่รวมถึงการจดัเก็บรายได้หรอืหนี้สนิอนัเป็นการ 
“ตรวจเงนิแผ่นดนิ” อย่างหนึ่ง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๓/๒๕๖๒) 
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๑๓๓ 

เปลี่ยนแปลงเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม แต่การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว  
ถ้าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ต้องมีระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจ  
เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัเกณฑม์าตรฐานทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงใหม่ 

หลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ผยแพร่ให้
หน่วยรบัตรวจและประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาหรอือุปสรรคในการด าเนินงาน หรือ  
ยงัไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ มติคณะรฐัมนตรี หรอืแบบแผนการ
ปฏิบตัิราชการ จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขหลกัเกณฑ์
มาตรฐาน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของทางราชการดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรกไ็ด ้

 

มาตรา ๓๐  หลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตรา ๒๗ (๒) 
อย่างน้อย ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) วธิกีารตรวจเงนิแผ่นดนิแต่ละดา้น 

(๒) ความเคร่งครดัในจรยิธรรมแห่งวชิาชพีในการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๔) วธิปีฏบิตัใินการเขา้ตรวจ 

(๕) วธิกีารใหค้ าแนะน าหรอืขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัวธิกีารแก้ไขปัญหาแก่ 
หน่วยรบัตรวจ 

(๖) วธิกีารเปิดโอกาสใหห้น่วยรบัตรวจชีแ้จง 

(๗) วธิกีารรายงาน การแจง้ และการเผยแพร่ผลการตรวจ 

 

มาตรา ๓๑  การวางนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิและการก าหนดหลกัเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) หากผู้ว่าการ 
เหน็ว่านโยบายหรอืหลกัเกณฑ์มาตรฐานทีค่ณะกรรมการก าหนดมผีลเป็นการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อหน่วยรบัตรวจ หรอืท าให้มีการตรวจสอบใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของ 
ผู้ว่าการ หรอืมผีลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ ผู้ว่าการจะขอให้
คณะกรรมการพจิารณาทบทวนกไ็ด ้
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๑๓๔ 

มตขิองคณะกรรมการในการพจิารณาทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นทีสุ่ด เวน้แต่
ในกรณีที่ผูว้่าการเห็นว่านโยบายหรอืหลกัเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าวมผีลให้ผูว้่าการไม่มี
ความเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าที ่ใหผู้้ว่าการมสีทิธยิื่นค ารอ้งต่อศาลรฐัธรรมนูญเพื่อมี
ค าวนิิจฉยัต่อไป 

 

มาตรา ๓๒  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ 
มอี านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืขอ้บงัคบัในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การก ากบัการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตรา ๒๗ (๓) 
(๒) การจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของส านักงานโดยผูป้ระเมนิอสิระ 

(๓)๔ การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานของส านักงาน 

(๔) การอื่นใดอนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของผูว้่าการหรอืส านักงาน หรอืการ
ท าใหบุ้คคลดงักล่าวท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การออกระเบยีบตาม (๑) จะก าหนดใหผู้ว้่าการต้องจัดท ารายงานผลการตรวจ
เงนิแผ่นดนิโดยสรุปเป็นรายไตรมาสกไ็ด ้

 

มาตรา ๓๓  ในการก ากับการตรวจเงนิแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๓) ถ้าความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ
หรอืหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด หรือ  
ตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั ใหค้ณะกรรมการมอี านาจสัง่ใหผู้ว้่าการ
รบัไปด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข หรอืปฏบิตัใิหถู้กตอ้งต่อไป 

ก่อนสัง่การตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตอ้งน าค าชี้แจงและความเหน็ของผูว้่า
การมาประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัดว้ย 

 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผู้ว่าการเหน็ว่ามปัีญหาในการปฏิบตัหิน้าที่ในการตรวจ
เงนิแผ่นดนิตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ และประสงค์จะไดร้บัค าแนะน าจากคณะกรรมการ ให้ผูว้่าการปรกึษาหารอื

 
๔ ค าว่า “ค่าธรรมเนียม” หมายถึงเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมาย 

เนื่องจากการให้บรกิารของหน่วยงานของรฐั เมื่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้ให้บริการในการ
ตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบหรือการกระท าอื่น จึงย่อมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
เป็นจ านวนตามที่มาตรา ๓๒ (๒) ได้ให้อ านาจไว้ และเงนิค่าธรรมเนียมนัน้ย่อมตกเป็นรายได้ของ
กองทุนเพื่อการพฒันาการตรวจเงนิแผ่นดิน มไิด้ตกได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิหน้าที่กับหน่วยรบัตรวจ
โดยตรง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๖๐ - ๑๕๖๑/๒๕๖๑) 
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๑๓๕ 

คณะกรรมการเพื่อขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ ไขปัญหา
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจเห็นว่าผู้ว่าการหรอืผู้ได้รบัมอบหมาย
ด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจมีสิทธิยื่นค าร้องไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาวนิิจฉยัต่อไป 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยื่นค ารอ้งตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่จ าเป็นต้องไดข้อ้มูลหรอืมกีารศกึษาเรื่องใด คณะกรรมการ
จะขอใหส้ านักงานจา้งบุคคลหรอืสถาบนัซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด าเนินการในเรื่องนัน้ได้
ตามทีจ่ าเป็น หรอืในกรณีทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งไดจ้ะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏบิตัหิน้าที่
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้โดยตอ้งค านึงถงึความคุม้ค่าและประสทิธภิาพทีจ่ะเกดิขึน้  ทัง้นี้ ก่อนการ
จ้างหรอืแต่งตัง้ คณะกรรมการต้องก าหนดเป้าหมาย ผลสมัฤทธิ ์และระยะเวลาของการ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไวใ้หช้ดัเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคคลหรือสถาบัน หรือ 
การแต่งตัง้อนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
และวธิปีฏบิตังิานของอนุกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ใหค้ณะกรรมการมอี านาจขอใหห้น่วยรบัตรวจมหีนังสอืชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ หรอืส่งเอกสาร
หลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเรียกผู้ร ับตรวจมาให้ถ้อยค า เพื่อ
ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๘  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
กรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

ให้กรรมการได้ รับ เงินค่ ารับ รองเหมาจ่าย เป็นรายเดือนตามอัตราที่
กระทรวงการคลงัก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงนิประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการ
หรอืกรรมการ แลว้แต่กรณี 
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๑๓๖ 

มาตรา ๓๙  กรรมการซึง่ด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จตอบ
แทนเป็นเงนิซึง่จ่ายครัง้เดยีวเมื่อพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) มอีายุครบเจด็สบิปี 

ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนัน้ ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๘  

คณูดว้ยจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง เศษของปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

สทิธใินบ าเหน็จตอบแทนนัน้ เป็นสทิธเิฉพาะตวั จะโอนไม่ได ้เวน้แต่กรณีตาย  
ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนัน้เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบตัิ
หน้าที่หรอืในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ได้รบัเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ 
ตามวรรคสอง 

 

หมวด ๓ 

ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๔๐  ให้มผีูว้่าการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษตัรยิ์ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน า
ของวุฒสิภา โดยไดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 

ผูว้่าการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเช่นเดยีวกบักรรมการ 

 

มาตรา ๔๑  เมื่อมีกรณีที่จะต้องแต่งตัง้ผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูว้่าการ 

 

มาตรา ๔๒  ในการสรรหาผูว้่าการ ใหค้ณะกรรมการประกาศรบัสมคัรบุคคล
เพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ซึ่งต้องกระท าโดยเปิดเผย 
และใหม้กีารประกาศรายชื่อบุคคลทีจ่ะเขา้รบัการสรรหาใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 
เพื่อรบัฟังขอ้มลูเกีย่วกบัความเหมาะสมของผู้เขา้รบัการสรรหาดงักล่าวเพื่อประกอบการ
พจิารณาในการสรรหาดว้ย 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการสมคัร และระยะเวลาที่จะใชใ้นการสรรหา
ทุกขัน้ตอน ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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๑๓๗ 

มาตรา ๔๓  ใหค้ณะกรรมการปรกึษาหารอืเพื่อคดัเลอืกใหไ้ดบ้ ุคคลซึ่งมี
ความรูค้วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย  

การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงนิการคลงั และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ  
ตรวจเงนิแผ่นดนิ และเป็นผู้ที่มีความรบัผดิชอบสูง มคีวามกล้าหาญและความซื่อสตัย์
สุจรติในการปฏบิตัหิน้าที ่และมพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมเป็นตวัอย่างที่ดขีองสงัคม รวม
ตลอดทัง้มทีศันคติที่เหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เกิดผลส าเรจ็ 

 

มาตรา ๔๔  ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการ 
แต่ละคนบนัทกึเหตุผลในการลงคะแนนของตนไวด้ว้ย 

ผู้ซึ่งจะได้รบัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้ว่าการต้องได้รบัคะแนนเสียงถึง 
สองในสามของจ านวนทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของคณะกรรมการ ในกรณีทีไ่ม่มผีูไ้ดร้บัคะแนน
เสยีงถงึสองในสามใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมผีูส้มคัรคนเดยีว ใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ 
(๒) ในกรณีมีผู้สมคัรสองคนให้ลงคะแนนใหม่อีกครัง้หนึ่ง ถ้ายงัไม่มีผู้ใดได้

คะแนนเสยีงถงึสองในสาม ใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ 
(๓) ในกรณีมผีูส้มคัรเกนิสองคนขึน้ไป ใหน้ าผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดสองล าดบั

แรกมาลงคะแนนใหม่ ถา้ยงัไม่มผีูใ้ดไดค้ะแนนเสยีงถงึสองในสาม ใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ 
ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน  

ให้ประธานกรรมการจับสลากผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันเพื่อให้เหลือสองคนแล้วจึง
ลงคะแนน 

 

มาตรา ๔๕  เมื่อคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็น 
ผู้ว่าการได้แล้ว ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั ้นต่อ 
ประธานวุฒสิภา 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วย  
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๖  ผู้ ได้รับการเสนอชื่ อ เพื่ อแต่ งตั ้ง เป็นผู้ว่ าการ ต้ องได้รับ 
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา
ทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 
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๑๓๘ 

ในกรณีทีวุ่ฒสิภาไม่ใหค้วามเหน็ชอบผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ใหด้ าเนินการสรรหา
บุคคลใหม่แทนผู้นัน้ แล้วเสนอต่อวุฒสิภาเพื่อใหค้วามเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากวุฒสิภาในครัง้นี้จะเขา้รบัการสรรหาในครัง้ใหม่นี้ไม่ได ้

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ผู้ว่าการ และเป็น 

ผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๔๗  ให้ผู้ว่าการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 

มาตรา ๔๘  ใหผู้ว้่าการมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่โดยรบัผดิชอบต่อ
คณะกรรมการ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของส านักงาน 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ผูว้่าการพงึรบัฟังค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ 
หรอืขอ้ท้วงติงของคณะกรรมการซึ่งต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจเงิน
แผ่นดนิของผูว้่าการ 

 

มาตรา ๔๙  ผูว้่าการตอ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา และการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใช้
อ านาจของผูว้่าการต้องเป็นไปโดยสุจรติ เทีย่งธรรม กลา้หาญ และปราศจากอคตทิัง้ปวง
ในการใช้ดุลพนิิจ และปฏิบตัิตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ในระหว่างการ
ด ารงต าแหน่ง ผูว้่าการจะเขา้รบัการศกึษาหรอือบรมในหลกัสตูรหรือโครงการใด ๆ มไิด ้
เวน้แต่เป็นหลกัสตูรหรอืโครงการทีจ่ดัขึน้โดยเฉพาะส าหรบักรรมการและผูว้่าการ 

 

มาตรา ๕๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูว้่าการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๑๓ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 

(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของ
กรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ เน่ืองจากจงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายการตรวจเงนิ
แผ่นดนิหรอืหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิทีค่ณะกรรมการก าหนด
และเมื่อคณะกรรมการสัง่ให้แก้ไขแล้วไม่ด าเนินการภายในเวลาอันสมควรจนอาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อทางราชการ 

(๕) พน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอื่นตามรฐัธรรมนูญ 

(๖) ไม่สามารถท างานไดเ้ตม็เวลา 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๓๙ 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้ว่าการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและ 
ศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทบัรบัฟ้อง  
ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าผู้ว่าการ  
จะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งผูว้่าการแทน 

หลกัเกณฑ์การก าหนดอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบยีบที่ผูว้่าการ
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๕๒  ใหผู้ว้่าการไดร้บัเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง ค่ารบัรองเหมาจ่าย
และประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดยีวกบักรรมการ 

 

มาตรา ๕๓  ใหผู้ว้่าการมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์

มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผน่ดนิทีค่ณะกรรมการก าหนด และตามกฎหมายว่าดว้ย
วนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

(๒) ตรวจผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการใชจ้่ายเงนิของหน่วยงานของรฐั 

(๓) มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการตาม (๑) และ (๒) 
(๔) ก ากบัและรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีต่าม (๓) 
ในการตรวจเงนิแผ่นดนิส าหรบัหน่วยรบัตรวจตามบทนิยามค าว่า “หน่วยรบัตรวจ” 

ตามมาตรา ๔ (๗) ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงนิอุดหนุนหรอืกิจการที่ได้รบัเงนิหรือ
ทรพัย์สนิลงทุนจากหน่วยรบัตรวจตามบทนิยามค าว่า “หน่วยรบัตรวจ” ตามมาตรา ๔ (๑) 
(๒) (๓) (๔) หรอื (๖) ว่ามกีารใชจ้่ายไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 

 

มาตรา ๕๔  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และ
อ านาจ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปีเพื่อให้ส านักงานถือปฏิบตัิ และเสนอ
คณะกรรมการเพื่อทราบ 

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงนิแผ่นดนิประจ าปีงบประมาณ และแสดงความเหน็
ว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจรงิหรอืไม่ 

(๓) ตรวจสอบบญัชทีุนส ารองเงนิตราประจ าปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไป
ตามกฎหมายและตามความเป็นจรงิหรอืไม่ 

(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจเพื่อใหเ้ป็นไปตามผลการตรวจสอบ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๔๐ 

(๕) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขดักบัระเบยีบ
หรอืประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการ 

(๖) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาการหรอืในกิจการต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยการปฏบิตังิานของส านักงาน  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๗) จดัจ้างและก าหนดค่าจ้างที่ปรกึษาหรอืผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงานของ
ส านักงาน  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตัิการตาม (๒) (๓) และ (๔) และมาตรา ๗ 
วรรคสาม รวมถงึรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีด่งักล่าว 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

การก าหนดแผนการตรวจสอบตาม (๑) ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการตรวจเงนิ
แผ่นดนิและหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๕๕๕  การใชห้น้าทีแ่ละอ านาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ นัน้ หา้ม 
มใิหผู้้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายด าเนินการสอบบญัชีโดยมีการเรียก
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยรบัตรวจ อนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

 

มาตรา ๕๖  ห้ามมใิห้มกีารเปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ที่อยู่ ระหว่างการด าเนินการให้สาธารณชนทราบ จนกว่าจะได้ ข้อยุติเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบนัน้แล้ว เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการระงบัความเสยีหาย  
ที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ ผู้ว่าการจะเปิดเผยหรอืเผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
ดงักล่าวก็ได้ตามระเบยีบที่คณะกรรมการก าหนด แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด การเปิดเผย
ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการวนิิจฉยัว่ามกีารกระท าความผดิเกดิขึน้แลว้ 

 

 
๕ มาตรา ๕๕ เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรอืเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการ 

ตรวจเงนิแผ่นมอบหมาย ด าเนินการสอบบญัชโีดยมกีารเรยีกค่าใชจ้่ายจากหน่วยรบัตรวจ ซึง่บทบญัญตัิ
ดงักล่าวจ ากดัอยู่แต่เฉพาะค่าใช้จ่าย “อนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์” เท่านัน้ หากมคี่าใช้จ่ายใดที่
ไม่มลีกัษณะเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ย่อมสามารถเรยีกเกบ็ได ้

ค่าล่วงเวลาในการท างาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยรบัตรวจจะต้องจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดินโดยตรง เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของหน่วยรบัตรวจ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวย่อมมี
ลกัษณะเป็นการขดักันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพราะได้รบัประโยชน์ตอบแทนโดยตรงจากหน่วยรบัตรวจ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๖๐ – ๑๕๖๑/๒๕๖๑) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๔๑ 

มาตรา ๕๗  ในกรณีทีห่น่วยรบัตรวจสอบถามเกีย่วกบัการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ กฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั หรอื
ในเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรวจสอบของผู้ว่าการ ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวนันับแต่วนั
ไดร้บัการสอบถาม 

ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รบัแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือตาม 
ที่ห น่วยงานที่ เป็นผู้มีห น้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
มติคณะรฐัมนตร ีหรอืแบบแผนการปฏิบตัิราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว มิให้ถือว่าเป็น  
การกระท าทีไ่ม่ชอบหรอืไม่ถูกตอ้ง แต่ไม่ตดัอ านาจผูว้่าการทีจ่ะแกไ้ขค าตอบหรอืโต้แยง้
กับหน่วยงานที่ เป็นผู้มีห น้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรฐัมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว และในกรณีที่มีข้อยุติที ่
แตกต่างไป มใิหม้ผีลกระทบกบัการกระท าทีไ่ดด้ าเนินการไปก่อนแลว้ 

 

หมวด ๔ 

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๕๘  ใหม้สี านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นส่วนราชการทีเ่ป็นหน่วยงาน
อสิระตามรฐัธรรมนูญ มฐีานะเป็นนิตบิุคคล และอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูว้่าการ  

ใหส้ านักงานท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๕๙  ส านักงานมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและ

หน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนับสนุนการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการ กรรมการ และผูว้่าการ 

(๓) ด าเนินการเพื่อใหห้น่วยรบัตรวจมีความรูค้วามเขา้ใจในหน้าที่ทีต่อ้งปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีและแบบแผนการปฏบิตัริาชการ 

(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรอื่นของส านักงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิกระบวนการตรวจสอบ 

(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
เกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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๑๔๒ 

(๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ หรอืข้อท้วงติง และ
พจิารณาเหน็ชอบก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตรทีราบ 

(๗) ตดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน 

(๘) รวบรวมค าสัง่ของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรบัตรวจในส่วนที่
เกี่ยวกบัผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพจิารณาวางหลกัเกณฑ์ใหเ้จา้หน้าที่
ปฏบิตัใิหเ้ป็นมาตรฐาน รวมถงึเผยแพร่ใหห้น่วยรบัตรวจและประชาชนทราบ 

(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไปตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการก าหนด 

(๑๐) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืทีค่ณะกรรมการหรอืผูว้่าการ
มอบหมาย 

 

มาตรา ๖๐  ในการก ากบัดูแลส านักงาน ใหค้ณะกรรมการมอี านาจออกระเบยีบ
หรอืประกาศ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานและขอบเขตหน้าที่และอ านาจ
ของส่วนราชการดงักล่าว 

(๒)๖ การก าหนดต าแหน่ง การจดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง และการ
เทยีบต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัต าแหน่ง และค่าตอบแทนพเิศษหรอื
สทิธปิระโยชน์อื่นของเจา้หน้าที ่

(๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้  การออกจาก
ราชการ วนิัย การรอ้งทุกข ์และการอื่นทีจ่ าเป็นในการบรหิารงานบุคคลส าหรบัเจา้หน้าที ่

(๔) การก าหนดวธิกีารและเงื่อนไขในการจา้งลูกจ้างของส านักงาน รวมตลอด
ทัง้อตัราเงนิเดอืน เงนิเพิม่ และค่าตอบแทนพเิศษหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นของลูกจา้งของ
ส านักงาน 

(๕) การก าหนดวธิกีารและเงือ่นไขในการจา้งทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อช่วย
การปฏบิตังิานของส านักงาน รวมตลอดทัง้ค่าจา้งหรอืค่าตอบแทนอื่นของทีป่รกึษาหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
๖ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิสามารถก าหนดต าแหน่งและสายงานปฏบิตัริาชการภายใน

ของขา้ราชการของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิใหม้ขีึน้ได ้ไม่เป็นการขัดต่อพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๕๗๔/๒๕๔๔) 
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๑๔๓ 

(๖) การบรหิารจดัการการเงนิและทรพัย์สนิ การงบประมาณ และการพสัดุของ
ส านักงาน 

(๗) การจดัสวสัดกิารหรอืการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ
ส านักงาน 

(๘) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ ผู้ว่าการ 
เจา้หน้าที ่และบุคลากรอื่นของส านักงาน 

การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพและ 
ความคล่องตวั 

การก าหนดตาม (๒) และ (๔) ต้องค านึงถึงค่าครองชพี และความเพยีงพอในการ
ด ารงชพีและภาระความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัของบุคลากรแต่ละสายงานและระดบัดว้ย 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ ง ใ ห้
คณะกรรมการค านึงถงึความเทีย่งธรรม ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีห น้าที่ ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่
คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบแลว้ และเมื่อประกาศในราชกจิจาบุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 

การด าเนินการตามมาตรานี้ ตอ้งไม่มผีลเป็นการใหค้ณะกรรมการหรอืกรรมการ
มอี านาจในการบรรจุแต่งตัง้ ย้าย เลื่อนต าแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
เป็นกรณีของรองผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืต าแหน่งอื่นทีเ่ทยีบเท่า คณะกรรมการจะ
ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนกไ็ด ้

เมื่อมกีรณีทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้รองผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งอื่น
ทีเ่ทยีบเท่า ใหน้ าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป 

 

มาตรา ๖๑  ขา้ราชการส านักงาน ไดแ้ก่ บุคคลซึง่ไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ให้
เป็นขา้ราชการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 

การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ หรอืระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ให้น ากฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนมาใชบ้งัคบัแก่การ
บรหิารงานบุคคลของเจา้หน้าทีด่ว้ยโดยอนุโลม 

การจ่ายเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ขา้ราชการส านักงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 
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๑๔๔ 

มาตรา ๖๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐ วรรคหก และเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามมาตรา ๖๑ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีอ านาจแต่งตัง้อนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ เป็น
คณะอนุกรรมการขา้ราชการส านักงานได้ โดยมอีงค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการ
สามญัประจ ากระทรวง ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
และคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าเบี้ยประชุมเช่นเดยีวกบั ก.พ. 
หรอื อ.ก.พ. แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๖๓  ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่
เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของส านักงาน  ทัง้นี้ ข้อก าหนดทางจรยิธรรมดงักล่าวต้องระบุ
ดว้ยว่าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจะตอ้งไดร้บัโทษอย่างใด 

 

มาตรา ๖๔  การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการ
ส านักงาน อาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัวสมคัรใจ โดยผู้มีอ านาจสัง่บรรจุท าความตกลงกับ 
เจ้าสงักดัแล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ ทัง้นี้ จะแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ระดบัใดและได้รบัเงนิเดอืนเท่าใดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงานที่ มีคุณวุฒ ิ
ความสามารถ และความช านาญงานในระดบัเดยีวกนั 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรอืเวลาท างานของ 

ผูซ้ึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นขา้ราชการนัน้ เป็นเวลาราชการของขา้ราชการ
ส านักงานตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ดว้ย 

การโอนขา้ราชการการเมอืงและขา้ราชการทีอ่ยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการมาเป็นขา้ราชการส านักงานตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้จะกระท ามไิด ้

 

มาตรา ๖๕  ในกจิการของส านักงานทีเ่กี่ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้ว้่าการเป็น
ผูแ้ทนของส านักงาน  เพื่อการนี้ ผูว้่าการจะมอบอ านาจให้เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานแทนก็ได ้
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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๑๔๕ 

มาตรา ๖๖  ในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ผู้ว่าการ 
เจา้หน้าที ่และบุคลากรอื่น ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บตัรประจ าตวัตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีผู่ว้่าการก าหนด โดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ ผูว้่าการ และเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายตามมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๖๘  ใหผู้ว้่าการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณ
รายจ่ายเพื่ อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและส านักงานไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รบัการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ  
ใหผู้ว้่าการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเสนอค าขอแปรญตัตติ่อคณะกรรมาธกิาร
พจิารณางบประมาณของสภาผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดงักล่าวให้ผูว้่าการพจิารณาผลการตรวจสอบ
ของคณะผูต้รวจสอบตามมาตรา ๗๔ ประกอบดว้ย 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหผู้ว้่าการแจง้ให้
คณะรฐัมนตรทีราบถงึรายไดแ้ละทรพัยส์นิทีม่อียู่ดว้ย 

 

มาตรา ๖๙  เมื่อพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรอื
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิตามมาตรา ๖๘ ใชบ้งัคบัแล้ว ให้ส านักงาน
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพร่
ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี 

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบญัชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงนิที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละ 
สามเดอืน และใหก้รมบญัชกีลางสัง่จ่ายเงนิใหแ้ก่ส านักงานภายในสามวนัก่อนวนัขึน้งวด
ใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  
ใหก้รมบญัชกีลางจ่ายใหต้ามทีส่ านักงานรอ้งขอ 
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๑๔๖ 

มาตรา ๗๐  รายไดแ้ละทรพัยส์นิในการด าเนินกจิการของส านักงาน ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิอุดหนุนทีไ่ดร้บัตามมาตรา ๖๘ 

(๒) ทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหแ้ก่ส านักงาน 

(๓) ดอกผลหรอืประโยชน์ของเงนิหรอืทรพัยส์นิของส านักงาน 

(๔) รายไดอ้ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ในการรบัทรพัย์สนิตาม (๒) ใหค้ านึงถงึความเป็นกลางในการปฏบิตัหิน้าที ่และ
ในกรณีทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าการรบัทรพัย์สนิดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน จะสัง่ให้ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั ้นหรือให้คืน
ทรพัยส์นินัน้แก่ผูอุ้ทศิใหก้ไ็ด ้

การใชจ้่ายเงนิรายไดข้องส านักงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๗๑  รายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลงัตามกฎหมาย  
ว่าดว้ยเงนิคงคลงั กฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายอื่น 

ให้ส านักงานจดัท ารายงานการรบัและการใช้จ่ายเงนิตามวรรคหนึ่งเสนอต่อ 
สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตรเีมื่อสิน้ปีงบประมาณทุกปี 

อสงัหารมิทรพัย์ซึ่งส านักงานไดก้รรมสทิธิม์าไม่ว่าจากการซื้อ หรอืมผีูย้กให ้
ใหเ้ป็นทีร่าชพสัดุ แต่ส านักงานมอี านาจในการปกครองดแูล ใช ้หรอืหาประโยชน์ได ้

 

มาตรา ๗๒  ทรพัยส์นิของส านักงานไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ีและ
ผูใ้ดจะยกอายุความขึน้เป็นขอ้ต่อสูม้ไิด ้

 

มาตรา ๗๓  ใหม้คีณะกรรมการก ากบัการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีใ่นการก ากบั
การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบส านักงานของคณะผู้ตรวจสอบ และดูแลให้คณะผู้
ตรวจสอบมคีวามอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบส านักงาน ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานวุฒสิภาเป็นประธานกรรมการ 

(๒) ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร ยกเว้นประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 
เป็นกรรมการ 

ใหอ้ธบิดกีรมบญัชกีลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๗๔  ใหก้รมบญัชกีลางโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก ากบัการ
ตรวจสอบแต่งตัง้คณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในกรมบัญชีกลางขึ้นคณะหนึ่งตาม
จ านวนทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบส านักงาน โดยใหค้ณะ 
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๑๔๗ 

ผู้ตรวจสอบมหีน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกบัที่ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงนิ
แผ่นดนิของหน่วยรบัตรวจ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ตามมาตรา ๒๗ (๒) แล้วท ารายงานเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการก ากบัการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการ สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตร ีเพื่อทราบและ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป รายงานดงักล่าวให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทัว่ไปดว้ย 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอ านาจ
เช่นเดยีวกบัผูว้่าการตามมาตรา ๙๓ 

 

มาตรา ๗๕  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงนิของ
ส านักงานส่งคณะผู้ตรวจสอบ ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ 

 

มาตรา ๗๖  ใหส้ านักงานจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักงานและกองทุน  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๗๗  ให้ส านักงานท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อ 
สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ ภายในสองรอ้ยสบิวนันับแต่วนัสิน้
ปีงบประมาณ  ทัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการทีค่ณะกรรมการมอบหมายและผูว้่า
การมาแถลงรายงานดงักล่าวต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตรดีว้ย 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่
ส าคญัในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านผลสมัฤทธิแ์ละประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงนิของ
หน่วยรบัตรวจ เวน้แต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเหน็ว่าควรแก่การรกัษาไวเ้ป็นความลบั
หรอืมกีฎหมายหา้มมใิหเ้ปิดเผย 

ในกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ ส านักงานจะจดัท ารายงานเผยแพร่เป็นครัง้
คราวนอกเหนือจากรายงานตามวรรคหนึ่งกไ็ด ้

 

หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการพฒันาการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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๑๔๘ 

มาตรา ๗๘  ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในส านักงาน
กองทุนหนึ่ง มวีตัถุประสงค์เพื่อใชจ้่ายในการสนับสนุนและพฒันาการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
เพื่อใหก้ารตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

มาตรา ๗๙  กองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิทีไ่ดร้บัโอนมาตามมาตรา ๑๑๒ 

(๒) รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานของส านักงาน 

(๓) เงินรายได้ตามมาตรา ๗๐ (๑) ที่ด าเนินการแล้วมีเหลือจ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีม่ผีูบ้รจิาคใหก้องทุน 

(๕) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน 

เงนิและทรพัยส์นิของกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ 

 

มาตรา ๘๐  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอหรอืที่ ไม่อาจ
เบกิจ่ายจากงบประมาณแผ่นดนิได ้

(๒) เป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันาประสทิธภิาพในการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพเิศษ และสวสัดิการของเจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรอื่น
ของส านักงาน 

(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งที่ปรกึษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจา้งเพื่อช่วยในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องส านักงาน 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏิบตัหิน้าที่ของส านักงานตามที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

การใช้จ่ายเงนิกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด 

 

มาตรา ๘๑  เงินกองทุนให้น าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่ เป็น
รฐัวสิาหกจิ หรอืน าไปลงทุน  ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการกองทุนก าหนด แต่ในการลงทุน 
คณะกรรมการกองทุน จะก าหนดใหล้งทุนอื่นใดนอกจากการซื้อพนัธบตัรของรฐับาลหรอื
รฐัวสิาหกจิทีม่กีระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ้าประกนัไม่ได ้
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๑๔๙ 

มาตรา ๘๒  ให้มคีณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมาย ผูว้่าการ รองผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิคนหนึ่งซึ่งผูว้่าการมอบหมาย และผูแ้ทน
ส านักงบประมาณ เป็นกรรมการ 

ใหผู้อ้ านวยการส านักการเงนิและการคลงั ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็น
เลขานุการ และผูว้่าการจะแต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่ป็นผูช้่วยเลขานุการคนหนึ่งกไ็ด้ 

 

มาตรา ๘๓  ใหค้ณะกรรมการกองทุนมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) บรหิารจดัการ อนุมตักิารจ่ายเงนิกองทุน และก ากบัดแูลการใชจ้่ายเงนิกองทุน

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

(๒) วางและรกัษาไว้ซึ่งระบบบญัชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจดัท ารายงาน
การเงนิประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิและงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิของกองทุน ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

(๓) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมาย
อื่นก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการกองทุน 

ใหค้ณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงนิของกองทุนตาม (๒) ใหค้ณะผูต้รวจสอบ
ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ 

 

มาตรา ๘๔  ให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา ๗๔ เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  

ท าหน้าทีต่รวจสอบรายงานการเงนิของกองทุนและแสดงความเหน็ต่อรายงานการเงนินัน้ 
และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

 

หมวด ๖ 

หน้าทีแ่ละอ านาจในการตรวจสอบของผูว้่าการ 

   
 

มาตรา ๘๕  ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบปรากฏว่ามขีอ้บกพร่องเนื่องจากเจา้หน้าที่
ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ 
แบบแผนการปฏบิตัิราชการ ใหผู้้ว่าการมหีนังสอืแจ้งขอ้บกพร่องพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะให้ 
ผู้รบัตรวจทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข และควบคุมหรอืก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก  
แต่ผูว้่าการตอ้งรบัฟังค าชีแ้จงและเหตุผลหรอืความจ าเป็นของหน่วยรบัตรวจประกอบดว้ย 
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๑๕๐ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ 
ไม่เกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั ใหผู้ว้่าการแจง้ใหผู้ร้บัตรวจพจิารณา
ด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รฐัหรือหน่วยรบัตรวจหรอืด าเนินการทางวินัย 
แลว้แต่กรณี และเมื่อผูร้บัตรวจด าเนินการเป็นประการใดแลว้ใหแ้จง้ใหผู้ว้่าการทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกบัค าชี้แจงของหน่วยรบัตรวจปรากฏว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใด 
ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ หรอืการปฏิบตัิตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
หรอืประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของผูว้่าการทีจ่ะเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตร ีหรอืแบบแผนการปฏิบตัิ
ราชการใหเ้หมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนัน้ การด าเนินการของหน่วยรบัตรวจทีบ่กพร่อง
ใหเ้ป็นอนัพบัไป เวน้แต่เป็นกรณีทุจรติ 

 

มาตรา ๘๖  ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรบัตรวจจดัเกบ็รายได้
หรอืผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรอืสญัญา ใหผู้้ว่าการมหีนังสอืแจง้ขอ้บกพร่อง
พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยรบัตรวจเพื่อด าเนินการใหถู้กต้องตามกฎหมายหรอืสญัญา 
และให้หน่วยรบัตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ขอ้เสนอแนะภายในระยะเวลาทีผู่ว้่าการก าหนด 

ในกรณีทีผู่ว้่าการไม่เหน็ดว้ยกบัการชีแ้จงเหตผุลของหน่วยรบัตรวจ หรอืเหน็ว่า
การด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

ใหผู้ว้่าการแจ้งรฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืรฐัมนตรซีึ่งกฎหมายก าหนดใหม้หีน้าทีก่ ากบัหรอื
ควบคุมกจิการของหน่วยรบัตรวจ หรอืรฐัมนตรีผูร้กัษาการตามกฎหมาย เพื่อพจิารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ว่าการมีหลกัฐานอนัน่าเชื่อว่าหน่วยรบัตรวจมีข้อบกพร่องในการ
จดัเกบ็ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรอืรายไดอ้ื่นใด ผูว้่าการมอี านาจขอใหห้น่วยรบัตรวจ
เปิดเผยขอ้มูลโดยรวมที่ได้มาจากผู้เสยีภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียม หรอืรายได้อื่นใด 
โดยต้องระบุหลกัฐานใหห้น่วยรบัตรวจทราบตามสมควร และใหถ้อืว่าการทีห่น่วยรบัตรวจ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูว้่าการเป็นการกระท าทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

อ านาจในการขอให้หน่วยรบัตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม ถ้าเป็นกรณี
เกีย่วกบัภาษีอากรประเมนิ ผูว้่าการจะมอบหมายใหร้องผูว้่าการกระท าการแทนกไ็ด ้แต่
จะมอบใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นมไิด ้
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๑๕๑ 

ในการตรวจสอบการจดัเก็บภาษีอากรประเมนิตามวรรคสามต้องไม่มลีกัษณะ
เข้าไปใช้อ านาจประเมินแทนหน่วยรับตรวจ หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของ 
ผูม้อี านาจประเมนิ 

 

มาตรา ๘๗  ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรบัตรวจทีม่หีน้าทีแ่ละ
อ านาจบรหิารจดัการ ดูแลรกัษา และตดิตามทรพัย์สนิของแผ่นดนิ ละเวน้หรอืไม่ปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ใหผู้ว้่าการมหีนังสอืแจง้ไปยงัหน่วยรบัตรวจพรอ้มทัง้
ขอ้เสนอแนะเพื่อด าเนินการใหถู้กต้อง โดยให้หน่วยรบัตรวจชี้แจงเหตุผลหรอืแจง้ผลการ
ด าเนินการภายในระยะเวลาทีผู่ว้่าการก าหนด 

ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้ผู้ว่าการแจ้ง
รฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืรฐัมนตรซีึ่งกฎหมายก าหนดใหม้หีน้าทีก่ ากบัหรอืควบคุมกจิการ
ของหน่วยรบัตรวจ หรอืรฐัมนตรผีู้รกัษาการตามกฎหมาย เพื่อพจิารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป หรอืในกรณีที่มกีฎหมายก าหนดให้ผูว้่าการมอี านาจด าเนินการ
อย่างใดต่อไป กใ็หผู้ว้่าการด าเนินการไปตามนัน้ 

 

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  
มกีารกระท าดว้ยประการใด ๆ ที่มผีลใหส้มาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา หรอื
กรรมาธกิาร มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือ
ตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่า 
มกีารกระท าดงักล่าวแลว้แต่มไิดส้ัง่ยบัยัง้ หรอืพบว่ามเีจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจจดัท า
โครงการหรืออนุมัติหรือจดัสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการดังกล่าว ให้ 
ผูว้่าการแจง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเพื่อด าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ารายงานและเอกสารและหลกัฐานทีผู่ว้่าการจดัส่งใหค้ณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนหรือ
สอบสวนของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๘๙  ในการตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพ ต้องตรวจสอบเมื่อ
การด าเนินการเสรจ็สิน้แล้ว เวน้แต่ผูว้่าการจะเหน็ว่ามกีารปฏบิตัอิย่างหนึ่งอย่างใดทีเ่หน็
ได้ชดัเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลสมัฤทธิห์รอืขาดประสิทธภิาพ จะแจ้งให้หน่วยรบัตรวจ
ทราบก่อนหรือในระหว่างด าเนินการก็ได้ ในกรณี เช่นนั ้น ผู้ว่าการต้องแนะน า
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๑๕๒ 

วธิดี าเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรบัตรวจปฏบิตัิดว้ย และในกรณีทีห่น่วยรบัตรวจเหน็ว่า
การด าเนินการที่ผู้ว่าการแนะน านัน้ไม่อาจหรือไม่สมควรด าเนินการโดยมีเหตุผลอัน
สมควร ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ หน่วยรบัตรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งจะร่วมกัน
หารือเพื่อหาข้อยุติโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้น เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว  
ใหห้น่วยรบัตรวจด าเนินการไปตามขอ้ยุตนิัน้ 

 

มาตรา ๙๐  ในการตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการใชจ้่ายเงนิของ
หน่วยรบัตรวจ ให้ผูว้่าการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไป
โดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ ์และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรบัตรวจ
ก าหนดไว้หรอืไม่ และให้จดัท าขอ้เสนอแนะให้แก่หน่วยรบัตรวจในการเพิม่ผลสมัฤทธิ ์
และประสทิธภิาพในการใชจ้่ายเงนิของหน่วยรบัตรวจ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถงึประเพณี วฒันธรรม สงัคม และความ
นิยมของทอ้งถิน่ รวมถงึประโยชน์สงูสุดของประชาชนในดา้นต่าง ๆ โดยใหร้บัฟ้งเหตุผล
และความจ าเป็นของหน่วยรบัตรวจประกอบดว้ย 

 

มาตรา ๙๑  ใหผู้ว้่าการตรวจสอบรายงานการเงนิทีห่น่วยงานของรฐัส่งให้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่
วนัสิ้นปีงบประมาณหรอืตามที่ได้ตกลงกบักระทรวงการคลงั แล้วแจง้ผลการตรวจสอบ 
ไปยังหน่วยรบัตรวจ  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) 

 

มาตรา ๙๒  การตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิราชการลบั หรอืเงนิทีม่ลีกัษณะคล้าย
กับเงินราชการลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด แต่หลักเกณฑ์
ดงักล่าวตอ้งไม่ก าหนดในลกัษณะทีจ่ะขดัต่อวตัถุประสงคข์องการใชจ้่ายเงนิราชการลบั 

 

มาตรา ๙๓  ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจา้หน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย 
มีอ านาจตรวจสอบเงินและทรพัย์สนิอื่น บญัชี ทะเบียน เอกสาร หรอืหลกัฐานในการ 
ใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอ านาจ 
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ให้ผู้รบัตรวจหรอืเจ้าหน้าที่ของหน่วยรบัตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  
มาใหถ้อ้ยค า หรอืส่งมอบบญัช ีทะเบยีน เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นบรรดาทีห่น่วยรบัตรวจ
จดัท าขึน้หรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อประโยชน์ไนการตรวจสอบ 
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๑๕๓ 

(๒) อายดับญัชี ทะเบยีน เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นที่มีอยู่ในความรบัผิดชอบ
ของหน่วยรบัตรวจ 

(๓) ใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค า หรอืส่งมอบบญัช ีทะเบยีน เอกสาร หรอืหลกัฐาน
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยรบัตรวจเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(๔) มอี านาจเขา้ไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติย์
ตก หรอืในเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยดึ หรอือายดั บญัช ีทะเบียน เอกสาร หรอื
หลกัฐานอื่น หรอือายดัเงนิหรอืทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัหรอืมเีหตอุนัควรเชื่อวา่เกีย่วกบัหน่วย
รบัตรวจเท่าทีจ่ าเป็น 

ในการมอบหมายเจา้หน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง จะใหม้อี านาจทัง้หมดหรอืบางส่วนให้
ระบุใหช้ดัแจง้ โดยค านึงถงึสถานะของเจา้หน้าทีใ่นแต่ละระดบั 

 

มาตรา ๙๔  บรรดาบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกบัการตรวจสอบ 
ถา้เป็นภาษาต่างประเทศและเจา้หน้าทีไ่ม่อาจเขา้ใจได ้จะขอใหห้น่วยรบัตรวจจดัการแปล
เป็นภาษาไทยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

 

หมวด ๗ 

วนิัยการเงนิการคลงั 

   
 

มาตรา ๙๕  ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลงัของรฐั หากขอ้บกพร่องทีต่รวจพบไม่มลีกัษณะเป็นการทุจรติ และไม่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่รฐัหรอืหน่วยรบัตรวจ ผูว้่าการจะแจง้ใหผู้ร้บัตรวจทราบเพื่อก ากบัดูแล 
มใิหเ้กดิขอ้บกพร่องอกีกไ็ด ้

ในกรณีทีข่อ้บกพร่องทีต่รวจพบมลีกัษณะเป็นการทุจรติ ใหผู้ว้่าการส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตดิ าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจ
ต่อไป และใหน้ าความในมาตรา ๘๘ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม๗ 

 
๗ ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ก าหนดว่าในกรณีที่ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ตรวจสอบ

แล้วพบว่าเป็นกรณีทุจรติ ให้ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดินส่งเรื่องให้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบไปยัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปแล้ว จึงเป็นการด าเนินการ
ครบถ้วนตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ จงึไม่มเีหตุใหส้ านักงานขา่วกรองแห่งชาตซิึง่เป็นหน่วยรบั
ตรวจต้องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาอีก (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙๔๔/๒๕๖๑ (ประเดน็ที ่๑)) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๕๔ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลกัษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รฐัหรือ
หน่วยรบัตรวจหรอืมลีักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิ 
การคลังของรฐั ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้ร ับตรวจพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้
ค่าเสยีหายต่อรฐัหรอืหน่วยรบัตรวจต่อไป หรอืด าเนินการทางวนิัย แลว้แต่กรณี และเมื่อ
ผูร้บัตรวจด าเนินการแลว้ใหแ้จง้ใหผู้ว้่าการทราบ 

ในกรณีที่ผู้รบัตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รบัแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอนั
สมควร ผูว้่าการจะแจง้ใหด้ าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดกไ็ด ้

 

มาตรา ๙๖  ผู้รบัตรวจผู้ใดไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการก าหนดตาม
มาตรา ๘๕ วรรคสอง หรอืมาตรา ๙๕ วรรคสี ่โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ผูว้่าการจะเสนอต่อ
คณะกรรมการใหล้งโทษทางปกครองแก่ผูร้บัตรวจผูน้ัน้กไ็ด ้

ในการเสนอเพื่อให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง และ
พฤติการณ์ที่เป็นเหตุอนัควรลงโทษทางปกครอง พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษ 
ทีส่มควรลงดว้ย 

 

มาตรา ๙๗  เจา้หน้าที่ของรฐัผู้ใดมหีน้าที่ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัย
การเงนิการคลงัของรฐั จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั
และเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรอืมาตรา ๙๖ ให้ผูว้่าการ
เสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้นัน้ โดยให้น าความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๙๘  โทษทางปกครอง มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทณัฑ ์

(๒) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 

(๓) ปรบัทางปกครอง 

ในการลงโทษปรบัทางปกครอง จะลงโทษปรบัเป็นเงินเกินเงนิเดือนสิบสอง
เดอืนของผูถู้กลงโทษมไิด ้

ในการพจิารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการค านึงถงึความ
รา้ยแรงแห่งพฤตกิรรมทีก่ระท าผดิและความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระท านัน้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๕๕ 

มาตรา ๙๙  ในการพจิารณาวนิิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครอง ใหค้ณะกรรมการ
ใช้รายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลกั แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา  

ชีแ้จง้แสดงหลกัฐานประกอบการพจิารณาดว้ย 

การแจ้งขอ้กล่าวหาให้ผู ้ถูกกล่าวหาทราบ และการยื่นค าชี้แจงของผู ้ถูก
กล่าวหา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๐๐  ผู้รบัตรวจหรอืเจา้หน้าที่ของหน่วยรบัตรวจผู้ใดกระท าความผดิ
ตามทีบ่ญัญตัิไว้ในหมวดนี้ เพราะต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา หากปรากฏ
พยานหลกัฐานว่าผู้รบัตรวจหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจผูน้ัน้ไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้น
ค าสัง่นัน้ไวแ้ลว้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้โทษทางปกครองตามทีก่ าหนดไวใ้นหมวดนี้ 

 

มาตรา ๑๐๑  การด าเนินการเกีย่วกบัความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัระงบั
ลงในกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูถู้กกล่าวหาถงึแก่ความตาย 

(๒) ด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาหา้ปีนับแต่วนัทีก่ระท าความผดิ 

 

มาตรา ๑๐๒  การวนิิจฉัยลงโทษทางวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัไม่เป็นการ 
ตดัอ านาจของผู้บงัคบับญัชาของผู้ถูกลงโทษทางวนิัยในฐานะที่เป็นผู้รบัผิดชอบการบรหิาร
ของหน่วยรบัตรวจทีจ่ะพจิารณาลงโทษทางวนิัยเพราะเหตุเดยีวกนันี้อกี แต่โทษดงักล่าว
จะตอ้งเป็นโทษสถานอื่นซึง่มใิช่เป็นโทษตดัเงนิเดอืนหรอืลดขัน้เงนิเดอืน 

 

มาตรา ๑๐๓  ผูถู้กสัง่ลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้
ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ 

 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๑๐๔  ผูใ้ดเปิดเผยขอ้ความ ขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าเน่ืองจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคบัแก่การเปิดเผยสรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้น
แล้วโดยไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๕๖ หรอืเป็นการ
เปิดเผยต่อศาล พนักงานอยัการ หรอืหน่วยงานทีต่้องด าเนินการตามผลการตรวจสอบของ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๕๖ 

ส านักงาน หรอืตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ
นี้ หรอืเป็นการกระท าตามหน้าทีร่าชการ 

 

มาตรา ๑๐๕  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรอืไม่
ปฏิบตัิตามค าสัง่ หรอืขดัขวางการปฏิบตัิหน้าที่ของผูว้่าการหรอืเจา้หน้าทีต่ามมาตรา ๙๓ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๐๖  ผู้ใดครอบครองเงนิหรอืรกัษาทรพัย์สนิ บญัช ีทะเบยีน เอกสาร 
หรอืหลกัฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรอืเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยดึ อายดั หรอืเรยีกให้ส่ง  
ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๐๗  เจ้าหน้าที่ผู้ใด ละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวนิัย และให้ผู้ว่าการ
ด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๘  ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดนิซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั 
เป็นประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ โดยให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๐๙  ให้ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดย ให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้
เป็นตน้ไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช ้บงัคบั ให้รองผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิผู้
รกัษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๕๗ 

ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้ผู้รกัษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๒ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวนัก่อนวันที่
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ยงัคงปฏบิตัิหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีาร
แต่งตัง้ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการสรรหา คดัเลอืก หรอืเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น 
การด าเนินการทีช่อบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ และใหด้ าเนินการต่อไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

ใหถ้อืว่าผูซ้ึง่เคยด ารงต าแหน่งผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิและพน้จากต าแหน่งไป
ก่อนวนัที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคบั เป็นผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๔๐ วรรคสอง  

แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ดว้ย 

 

มาตรา ๑๑๐  ให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

บรรดาสทิธ ิหน้าที ่และความผกูพนัใด ๆ ทีส่ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มอียู่กบั
บุคคลใดในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ให้โอนมาเป็น
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๑๑  ใหโ้อนบรรดางบประมาณ ทรพัย์สนิ ขา้ราชการ และบุคลากรอื่น
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ และใหถ้อืว่าสทิธแิละประโยชน์อื่นใดซึง่ขา้ราชการ
หรือบุคลากรอื่นดังกล่าวได้รบัตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตาม
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๑๑๒  ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รบัจากการตรวจสอบบัญชีหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่อื่นซึ่งมิได้น าส่งกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
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๑๕๘ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของกองทุนเพื่ อ 
การพฒันาการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๑๓   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ มติและค าสั ง่ของ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดิน ที่ออกตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บงัคับอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติและค าสัง่ของ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดิน ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ทั ้งนี้  เท่าที่ไม่ข ัดต่อ
รฐัธรรมนูญหรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๑๔  บรรดาการด า เนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งด าเนินการก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ถ้าการนั ้นอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
หรอืส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้ถือว่า
การนัน้เป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญ ัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ส่วนการ
ด าเนินการต่อไปใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๑๕  การด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวนิัยทางงบประมาณและการคลงัที่
ได้กระท าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปแลว้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบัใหถ้อืว่าเป็น
การชอบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไป ใหผู้ว้่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ แล้วแต่กรณี ด าเนินการตาม
หมวด ๗ วนิัยการเงนิการคลงั โดยใหถ้อืว่าเรื่องดงักล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัวนิัย
การเงนิการคลงัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๑๕๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบับนี้ คือ  
โดยที่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๐ (๗) มาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๔๐ 
มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๖๗ บญัญตัิให้มกีารตราพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ เพื่อก าหนดคุณสมบตัิ ลกัษณะ
ต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต าแหน่ง หน้าทีแ่ละอ านาจ ตลอดจนการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ เพื่อให้การตรวจเงนิ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงนิการคลงัของรฐั โดยการด าเนินการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นต้องมกีารกระทบหรอื
จ ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที ่ 
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๑๖๐ 

ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ว่าดว้ยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบ 

ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน  ทัง้นี้ ภายใต้มาตรา 
๕๕ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๓) ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญ ัต ิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด ้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ข้อ ๒๘  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
ก าหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชแีละค่าธรรมเนียมอื่นในการปฏิบตังิานของส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศหรอืคำ  สัง่อื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบยีบนี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 
๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๘๖ ก/หน้า ๑๘/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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๑๖๑ 

“หน่วยรบัตรวจ” หมายความว่า หน่วยรบัตรวจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“ปีบัญชี” หมายความว่า ปีงบประมาณ หรอืปีปฏิทิน หรอืตามที่ตกลงไว้กับ
กระทรวงการคลงั 

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า เงนิหรอืประโยชน์อย่างอื่นที่ส านักงานจดัเก็บ
จากหน่วยรบัตรวจ หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานตามระเบยีบนี้ 

“การปฏิบัติงาน” หมายความว่า การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหรือการ
ปฏบิตังิานตามระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๕  ใหส้ านักงานจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจากการปฏบิตังิาน ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบรายงานการเงินประจ าปีของหน่วยรบัตรวจซึ่งเป็นหน่วยงาน

ของรฐั เฉพาะรฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวยีนทีม่ ีฐานะเป็นนิตบิุคคล และ
หน่วยงานอื่นของรฐั ตามกฎหมายวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัที่ประสงค์ให้ส านักงาน
ตรวจสอบรายงานการเงนิ 

(๒) การปฏบิตังิานตามค ารอ้งขอ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) การตรวจสอบรายงานการเงนิหน่วยรบัตรวจอื่นทีไ่ม่ใช่หน่วยงานของรฐั 
(ข) การตรวจสอบรายงานการเงนิในการช าระบญัช ี
(ค) การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 
(ง) การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ หรือเฉพาะส่วนประกอบ หรอื

บญัช ีหรอืรายการในรายงานการเงนิ 
(จ) การตรวจสอบ หรอืสอบทานตามวธิกีารทีต่กลงร่วมกนั 
(ฉ) การตรวจสอบเพื่อใหค้วามเชื่อมัน่นอกเหนือจากการตรวจสอบรายงาน

การเงนิหรอืการสอบทานขอ้มลูทางการเงนิ 
(ช) การตรวจสอบการประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิและทรพัยส์นิ 
(ซ) การรบัรองการแปลงบการเงนิฉบบัค าแปลภาษาองักฤษ 
(ฌ) การจดัท าหนังสอืคอมฟอรต์เลตเตอร์ 
(ญ) การปฏบิตังิานตามค ารอ้งขออื่น 

(๓) การตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่าง
ประเทศตามความร่วมมอืเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

การปฏบิตังิานตาม (๒) และ (๓) ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่าย 
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๑๖๒ 

ข้อ ๖  ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตามข้อ ๕ (๑) ให้ส านักงานค านวณค่า
พื้นฐานจากจ านวนคนและจ านวนวันที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน คูณด้วยอัตราค่า
ปฏบิตังิานตามตารางแนบทา้ยระเบยีบนี้หกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละหา้สบิของค่าพืน้ฐาน 

 

ข้อ ๗  ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) ให้ส านักงาน
ค านวณจากจ านวนคนและจ านวนวันที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน คูณด้วยอัต ราค่า
ปฏบิตังิานตามตารางแนบทา้ยระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๘  การจดัท ารายงานค่าธรรมเนียมที่ต้องจดัเกบ็ตามขอ้ ๖ ส าหรบังวดปีบญัชี
ถดัไป ใหส้ านักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อนเริม่ต้นปีบญัชดีงักล่าว
ไม่น้อยกว่าสบิหา้วนั 

การจัดท ารายงานค่าธรรมเนียมที่ต้องจัดเก็บตามข้อ ๗ ให้ส านักงานเสนอ
คณะกรรมการเพื่อใหค้วามเหน็ชอบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ 

 

ขอ้ ๙ ใหห้น่วยงานทีม่หีน้าทีช่ าระค่าธรรมเนียมต้องช าระค่าธรรมเนียมภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้จากส านักงาน 

วธิกีารช าระค่าธรรมเนียม ให้ช าระโดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร ช าระเป็นเช็ค 
หรอืช าระโดยทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านธนาคารผูใ้หบ้รกิารรบัส่งขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดย
ให้โอนหรือสัง่จ่ายหรือน าส่งส านักงานในนาม “กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงิน
แผ่นดนิ” และให้หน่วยงานที่มหีน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมเป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียม
การโอนเงนิดว้ย 

กรณีหน่วยงานทีม่หีน้าทีช่ าระค่าธรรมเนียม มเีหตุผลและความจ าเป็นทีไ่ม่อาจ
ช าระได้ตามเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง อาจขอขยายระยะเวลากับส านักงานได้อีก 
ไม่เกนิสามสบิวนั 

 

ขอ้ ๑๐  ค่าธรรมเนียมการปฏบิตังิานทีส่ านักงานจดัเกบ็ตามระเบยีบนี้ ให้เป็น
รายได้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๗๙ (๒) แห่ ง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อ ๑๑  การรับและการน าส่งค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานของส านักงาน  
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการรบั การจ่าย และ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 
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๑๖๓ 

ขอ้ ๑๒  การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบตังิานนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้น
ระเบยีบนี้ใหเ้สนอคณะกรรมการเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

 

ขอ้ ๑๓  ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชหีรอืค่าธรรมเนียมอื่นที่ได้ตกลงไว้แล้ว
ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบบญัชแีละค่าธรรมเนียมอื่นในการปฏบิตังิานของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ต้องไม่มลีกัษณะเป็นค่าใชจ้่ายอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ ใหถ้อื
ว่าเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยระเบียบนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตาม
ระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๑๔  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบยีบนี้ และคณะกรรมการมี
อ านาจตคีวามและวนิิจฉยัชีข้าดปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบัใชร้ะเบยีบนี้ 

ในกรณีมเีหตุอนัสมควร คณะกรรมการอาจยกเว้นหรอืผ่อนผนัการปฏิบตัิตาม
ความในระเบยีบนี้ได ้

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พลเอก ชนะทพั  อนิทามระ 

ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๖๔ 

ตารางแนบท้ายระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบ 

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ฐานการ 
ปฏิบติังาน 

ประมาณการจ านวนคน/วนั 
อตัราค่าปฏิบติังาน (บาท) 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

๑ มากกว่า ๕๐๐ คน/วนั ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
๒ มากกว่า ๓๐๐ คน/วนั แต่ไม่เกนิ 

๕๐๐ คน/วนั 
๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐ 

๓ มากกว่า ๑๐๐ คน/วนั แต่ไม่เกนิ 
๓๐๐ คน/วนั 

๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๔ ไม่เกนิ ๑๐๐ คน/วนั ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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๑๖๕ 

ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ว่าดว้ยการพจิารณาวนิจิฉยัความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 

โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๐ และ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดบ้ญัญตัิ
ใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมอี านาจสัง่ลงโทษทางปกครองกรณีมกีารกระท าผดิ
กฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั และในการพจิารณาวนิิจฉัยเพื่อสัง่ลงโทษ
ทางปกครอง ใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิใชร้ายงานผลการตรวจสอบของผูว้่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นหลัก แต่ต้องเปิด โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาดว้ย และผูถู้กสัง่ลงโทษทางปกครองมสีทิธอิุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดและในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดนิและหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๕) (๖) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๙๙ 
ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการ
พจิารณาวนิิจฉยัความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ข้อ ๒๙  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 
(๑) ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยวนิัยทางงบประมาณและ 

การคลงั พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยวธิีพจิารณาความผดิวนิัย

ทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๓) ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยวธิพีิจารณาความผดิวนิัย

ทางงบประมาณและการคลงั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๗/๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
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๑๖๖ 

(๔) ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยวธิพีิจารณาความผดิวนิัย
ทางงบประมาณและการคลงั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและค าสัง่อื่นใดซึ่ งขดัหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบยีบนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“หน่วยรบัตรวจ” หมายความว่า 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น

กระทรวง ทบวงหรอืกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมภิาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(๔) รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณและตามกฎหมายอื่น 
(๕) ทุนหมุนเวยีน 
(๖) หน่วยงานอื่นของรฐั 
(๗) หน่วยงานที่รฐัมิได้จดัตัง้ขึ้นแต่ได้รบัเงนิอุดหนุน หรอืกิจการที่ได้รบัเงิน

หรือทรพัย์สินลงทุนจากหน่วยรบัตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) เฉพาะส่วนที่
เกีย่วกบัเงนิอุดหนุนหรอืกจิการดงักล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานเป็นผู้
ตรวจสอบ หรอืทีม่กีฎหมายก าหนดใหม้สีทิธริอ้งขอใหส้ านักงานเป็นผูต้รวจสอบ 

“ผู้ร ับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการหรอืการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ 

“เจ้าหน้าที่ของรฐั” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่ าด้วย
วนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 

“ผูถู้กกล่าวหา” หมายความว่า ผูร้บัตรวจหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีถู่กกล่าวหาว่า
กระท าผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัตามกฎหมายวา่ดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัและ
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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๑๖๗ 

“เรื่อง” หมายความว่า เรื่องความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัทีผู่ว้่าการเสนอต่อ 
คณะกรรมการใหล้งโทษทางปกครองตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย

การตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“กรรมการเจา้ของเรื่อง” หมายความว่า กรรมการทีค่ณะกรรมการมอบหมายให้

ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหา รับฟังค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลกัฐาน และท าความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัตาม
ระเบยีบนี้ 

“ผู้ช่ วยกรรมการเจ้าของเรื่อง” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานที่
คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยเหลอืกรรมการเจา้ของเรื่อง 

“การพจิารณาวนิิจฉัย” หมายความว่า กระบวนการในการแจง้ขอ้กล่าวหา การ
ชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหา การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน และการพจิารณาวนิิจฉัย
ความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัเพื่อมคี าสัง่ลงโทษทางปกครอง 

 

ขอ้ ๕  ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการมี
อ านาจตคีวามและวนิิจฉยัปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใชร้ะเบยีบนี้ 

ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดขัน้ตอนหรอืวธิีปฏิบตัิใดไว้เป็นการเฉพาะให้
เสนอคณะกรรมการพจิารณา และเมื่อคณะกรรมการพจิารณามมีตเิป็นประการใดแลว้ ก็
ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตนิัน้ 

 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๖  การนับระยะเวลาที่มีวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย ให้นับวันถัดไปเป็น 
วนัเริม่ตน้ และถา้วนัสุดทา้ยของระยะเวลาตรงกบัวนัหยุดราชการ ใหน้ับวันท าการถดัไป
เป็นวนัสุดทา้ยของระยะเวลา 

 

ขอ้ ๗  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม กรณีมีค าขอขยายระยะเวลาเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้  ให้เสนอประธานกรรมการเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พจิารณามคี าสัง่ขยายระยะเวลาไดต้ามความจ าเป็น  ทัง้นี้ ตอ้งมคี าขอก่อนสิน้ระยะเวลานัน้ 

 

ข้อ ๘  การท าค าขอในการพิจารณาวินิจฉัยให้ท าเป็นหนั งสือ เว้นแต่
คณะกรรมการหรอืกรรมการเจ้าของเรื่องจะอนุญาตให้ท าดว้ยวาจา ในกรณีเช่นนี้ใหจ้ด
แจง้ขอ้ความนัน้ไวใ้นรายงานการพจิารณาวนิิจฉยั 
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๑๖๘ 

ขอ้ ๙  การพจิารณาวนิิจฉัยใด ๆ ทีไ่ดก้ระท าต่อหน้าผูถู้กกล่าวหา พยาน หรอื
ผู้เกี่ยวข้องให้จดแจ้งไว้ในรายงานการพิจารณาวินิจฉัยทุกครัง้ และให้ผู้ถูกกล่าวหา 
พยาน หรอืผู้เกี่ยวขอ้งลงลายมอืชื่อไว้ในรายงานการพิจารณาวนิิจฉัยด้วย หากบุคคล
ดงักล่าวไม่สามารถลงลายมอืชื่อไดห้รอืไม่ยอมลงลายมอืชื่อ ใหจ้ดแจง้เหตุทีไ่ม่ลงลายมอื
ชื่อเช่นว่านัน้ไว ้

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกกล่าวหามสีทิธนิาทนายความหรอืที่ปรกึษาเขา้
ฟังการใหถ้อ้ยค าหรอืการแถลงดว้ยวาจาของตนได ้แต่จะใหถ้อ้ยค าหรอืแถลงดว้ยวาจาแทนผู้
ถูกกล่าวหาไม่ได ้

 

ขอ้ ๑๐  รายงานการพจิารณาวนิิจฉัยอย่างน้อยใหม้รีายละเอยีดเกี่ยวกบัเลขที่
รบัเรื่อง ผู้เสนอ เรื่อง ชื่อ ต าแหน่ง และสงักดัของผู้ถูกกล่าวหา สถานที่ วนัและเวลาที่
ด าเนินการ ขอ้เท็จจรงิโดยย่อเกี่ยวกบัเรื่องที่กระท า และลายมอืชื่อคณะกรรมการหรอื
กรรมการเจา้ของเรื่อง 

 

ขอ้ ๑๑  การแจง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืแจ้งขอ้กล่าวหาหรอืเอกสารอื่นใดให้กบัผู้
ถูกกล่าวหาหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ให้ส่งไปยงัภูมลิาเนาหรอืที่ท าการหรอืที่อยู่ที่ปรากฏตาม
หลกัฐานทางทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร หรอืสถานทีต่ดิต่อแห่งใด
แห่งหนึ่งตามทีผู่ถู้กกล่าวหาหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้จง้ไว้ 

 

ขอ้ ๑๒  การแจง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาหรอืเอกสารอื่นใดใหก้บัผู้
ถูกกล่าวหาหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งโดยวธิส่ีงทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั ให้ถือว่าได้รบั
แจ้งเมื่อครบก าหนด เจ็ดวนันับแต่วนัแจง้ ยื่น หรอืส่งส าหรบักรณีภายในประเทศ หรอื
เมื่อครบก าหนดสบิห้าวนันับแต่วนัแจ้ง ยื่นหรอืส่งส าหรบักรณีต่างประเทศ เว้นแต่จะมี
การพสิจูน์ไดว้่าไม่มกีารไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจากวนันัน้ 

 

ขอ้ ๑๓  การแจง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาหรอืเอกสารอื่นใดโดยวธิใีห้
บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รบัไม่ยอมรบัหรอืถ้าขณะนาไปส่งไม่พบผู้รบั และหากได้ส่งให้กับ
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรอืทางานในสถานที่นัน้ หรอืในกรณีที่ผู้นัน้ไม่ยอมรบั 
หากไดว้างหนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาหรอืเอกสารอื่นใดหรอืปิดหนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาหรอื
เอกสารอื่นใดนัน้ไวใ้นทีซ่ึ่งเหน็ไดง้่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจา้พนักงานดงัต่อไปนี้ที่ไป
เป็นพยาน กใ็หถ้อืว่าไดร้บัแจง้แลว้ 

(๑) เจา้พนักงานต ารวจ 
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๑๖๙ 

(๒) ขา้ราชการทีส่งักดัหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นราชการส่วนกลาง 
(๓) เจา้พนักงานผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ที ่ไดแ้ก่ 

(ก) ก านัน 
(ข) แพทยป์ระจ าต าบล 
(ค) สารวตัรก านัน 
(ง) ผูใ้หญ่บา้น 
(จ) ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 
(ฉ) ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ 
(ช) ขา้ราชการประจ าอ าเภอหรอืจงัหวดั 

 

ขอ้ ๑๔  การยื่นหนังสอืชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาหรอืเอกสารหรอืพยานหลกัฐานอื่น
ใดต่อคณะกรรมการหรือกรรมการเจ้าของเรื่อง ผู้ยื่นจะยื่นด้วยตนเองหรอืมอบฉันทะ 
ให้ผู้อื่นยื่นและให้ส านักงานออกใบรบัให้ผู้ยื่นไว้เป็นหลกัฐาน หรอืจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวนัที่ที่ท าการไปรษณีย์ 
ต้นทางประทับตรารบัที่ซองส่งเอกสารเป็นวนัที่ยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือ
เอกสารหรอืพยานหลกัฐานอื่นใด 

การมอบฉันทะให้ผู้อื่ นยื่นหนั งสือชี้ แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือ เอกสารหรือ
พยานหลกัฐานอื่นใดใหท้ าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบ ผูร้บัมอบและพยาน 

 

ข้อ ๑๕  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัย ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณา
วนิิจฉัยโทษทางปกครองใหค้ณะกรรมการหรอืกรรมการเจ้าของเรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ว่า
การหรอืผู้ถูกกล่าวหาขอตรวจดู ทราบคดัส าเนา หรือขอส าเนาอนัรบัรองถูกต้องของ
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ผู้ว่าการหรือผู้ถูกกล่าวหายื่นต่อคณะกรรมการหรือ
กรรมการเจา้ของเรื่อง หรอืทีค่ณะกรรมการหรอืกรรมการเจา้ของเรื่องไดม้าเวน้แต่กรณี 
ทีม่กีฎหมายคุม้ครองใหไ้ม่ต้องเปิดเผย หรอืกรณีที่คณะกรรมการหรอืกรรมการเจา้ของ
เรื่องเหน็ว่าจ าเป็นตอ้งไม่เปิดเผย เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่การด าเนินงานของรฐั 

ในกรณีที่เอกสารหรอืพยานหลกัฐานมกีารก าหนดชัน้ความลบัไว ้มขีอ้ความที่
ไม่เหมาะสมหรือมีข้อความที่อาจเป็นการดูหมิ่นหรอืหมิ่นประมาทบุคคลใด ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจของคณะกรรมการหรอืกรรมการเจ้าของเรื่องที่จะไม่เปิดโอกาสใหผู้ถู้กกล่าวหา
ขอตรวจด ูทราบ คดัส าเนา ขอส าเนาอนัรบัรองถูกตอ้ง หรอืไม่ส่งสาเนาใหผู้ถู้กกล่าวหา 

ค่าธรรมเนียมในการคดัส าเนา และการขอส าเนาอนัรบัรองถูกตอ้งใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 
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๑๗๐ 

ข้อ ๑๖  การพิจารณาวินิจฉัยตามระเบียบนี้ ให้ เป็นอันระงับลงในกรณี 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูถู้กกล่าวหาถงึแก่ความตาย 
(๒) ด าเนินการเกีย่วกบัความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัไม่แล้วเสรจ็ภายใน

ก าหนดเวลาหา้ปีนับแต่วนัทีก่ระท าความผดิ 
 

หมวด ๒ 
การยื่นและการพจิารณาค าคดัคา้น 

   
 

ข้อ ๑๗  ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการเจ้าของเรื่องหรือผู้ช่วย
กรรมการเจา้ของเรื่องอาจถูกคดัคา้นไดเ้พราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีร่บัผดิชอบหรอืพจิารณา 
(๒) เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของผูถู้กกล่าวหา 
(๓) เป็นญาตขิองผู้ถูกกล่าวหา คอื เป็นบุพการหีรอืผูส้บืสนัดานไม่ว่าชัน้ใด ๆ 

หรอืเป็นพี่น้องร่วมบิดาหรอืมารดา หรือเป็นลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชัน้ หรอืเป็น
ญาตเิกีย่วพนัทางแต่งงานนับไดเ้พยีงสองชัน้ 

(๔) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืผูพ้ทิกัษ์ หรอืผูแ้ทน หรอืตวัแทน
ของผูถู้กกล่าวหา 

(๕) เป็นเจา้หนี้หรอืลูกหนี้ของผูถู้กกล่าวหา 
(๖) กรณีอื่นตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
การคดัค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ถูกกล่าวหาท าค าคดัค้านเป็นหนังสอืพร้อมทัง้

แสดงหลักฐานยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการพิจารณาวินิจฉัย โดยต้องแสดง
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุแห่งการคดัคา้นดว้ยและอาจใหผู้ถู้กคดัคา้นท าค าชี้แจงประกอบการ
พจิารณาดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๘  เมื่อมีการคดัค้านตามข้อ ๑๗ ให้ผู้ถูกคดัค้านงดการปฏิบตัิหน้าที่ไว้
จนกว่าจะไดม้กีารชี้ขาดในเรื่องการคดัคา้นนัน้แล้ว และใหป้ระธานกรรมการเรยีกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาเหตุแห่งการคดัคา้นโดยเรว็ 

กรณีคัดค้านประธานกรรมการหรือกรรมการ เมื่อผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจง
ขอ้เท็จจรงิและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคดัค้าน ถ้าที่ประชุมมีมติให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคดัค้าน ก็ให ้
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๑๗๑ 

ผู้นัน้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ กรณีที่ประชุมเห็นว่าค าคัดค้านฟังขึ้นหรือมีเหตุผลเพียง
พอที่จะฟังได้ว่า หากให้ผู้ที่ถูกคดัค้านปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปอาจท าให้การพิจารณาไม่ได้
ความจรงิและความยุติธรรม ให้มีมติให้ผู้ที่ถูกคดัค้านพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ในการ
พจิารณาความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัในเรื่องนัน้ 

กรณีคดัคา้นกรรมการเจา้ของเรื่องหรอืผูช้่วยกรรมการเจา้ของเรื่อง ถา้ทีป่ระชุม
เห็นว่าค าคัดค้านฟังไม่ขึ้น ก็ให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นัน้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กรณีที่เห็นว่า 
ค าคดัค้านฟังขึ้น ก็ให้ผู้ถูกคดัค้านพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการเจ้าของเรื่องหรอื
ผู้ช่วยกรรมการเจ้าของเรื่องในเรื่องนัน้การลงมติของคณะกรรมการตามวรรคสองและ
วรรคสาม ใหก้ระท าโดยวธิลีงคะแนนลบัและใหเ้ป็นทีสุ่ด และใหแ้จง้ใหผู้ค้ดัคา้นทราบ 

 

ข้อ ๑๙  เมื่อมีการลงมติในเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลงัของรัฐไปแล้ว 
หากมีการคดัค้านภายหลงัว่าประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการเจ้าของเรื่องหรือ
ผูช้่วยกรรมการเจา้ของเรื่องผูใ้ดมเีหตุตามขอ้ ๑๗ มตนิัน้ย่อมไม่เป็นอนัเสยีไปเพราะเหตุ
ดงักล่าว เวน้แต่คณะกรรมการจะเหน็สมควรด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสยีใหม่กไ็ด้ 

 

ข้อ ๒๐  ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการเจ้าของเรื่องหรือผู้ช่วย
กรรมการเจ้าของเรื่องผู้ใดเห็นว่า ตนมเีหตุที่อาจถูกคดัค้านได้ตามขอ้ ๑๗ หรอืเห็นว่า 
มเีหตุอื่นทีอ่าจมกีารกล่าวอ้างในภายหลงัไดว้่า ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะท าการพจิารณาได้
อย่างเป็นกลางและประสงค์จะขอถอนตัวออกจากการพิจารณาวินิจฉัย ให้ท าหนังสือ
เสนอต่อประธานกรรมการเพื่อนาเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณา 

 

หมวด ๓ 
การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อลงโทษทางปกครอง 

   
 

ขอ้ ๒๑  ผูว้่าการจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการใหล้งโทษทางปกครองแก่ผู้รบั
ตรวจ ในกรณี ดงัต่อไปนี้กไ็ด ้

(๑) ในกรณีที่ตรวจสอบพบขอ้บกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรบัตรวจ 
ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั มติคณะรฐัมนตรหีรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่รฐัหรือหน่วยรบัตรวจที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และผู้ร ับตรวจไม่ด าเนินการเพื่ อให้มีการชดใช้
ค่าเสยีหายแก่รฐัหรอืหน่วยรบัตรวจหรอืไม่ด าเนินการทางวนิัย แลว้แต่กรณี ภายในเวลา
ทีผู่ว้่าการก าหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 
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๑๗๒ 

(๒) ในกรณีที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงนิการคลงั
ของรฐัพบขอ้บกพร่องทีม่ลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(ก) มีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ และ 
ผู้รบัตรวจไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รฐัหรอืหน่วยรบัตรวจหรอืไม่
ด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี ภายในเวลาอันสมควร และเมื่อผู้ว่าการได้แจ้งให้
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วแต่ผูร้บัตรวจไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผูว้่า
การก าหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

(ข) มีลกัษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐและผู้รบัตรวจไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รฐัหรือ 
หน่วยรบัตรวจหรอืไม่ด าเนินการทางวนิัย แล้วแต่กรณี ภายในเวลาอนัสมควร และเมื่อ
ผูว้่าการไดแ้จง้ใหด้ าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแล้ว แต่ผูร้บัตรวจไม่ด าเนินการ
ภายในเวลาทีผู่ว้่าการก าหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

 

ข้อ ๒๒  ให้ผู้ว่าการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่
เจ้าหน้าที่ของรฐัในกรณีเจ้าหน้าที่ของรฐัที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
วนิัยการเงินการคลงัของรฐั จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงนิการคลัง 
ของรฐั และเป็นกรณีทีไ่ม่อาจด าเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรอืมาตรา ๙๖ แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อ ๒๓  เรื่องที่ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษทางปกครอง 
นอกจากไม่มลีกัษณะตามขอ้ ๑๖ แลว้ จะตอ้งเป็นเรื่องทีค่ณะกรรมการไม่เคยมคี าวนิิจฉยั
ในประเดน็นัน้มาแลว้โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิอย่างเดยีวกนั 

 

ขอ้ ๒๔  ในการเสนอเรื่องความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั ใหผู้ว้่าการจดัท า
เป็นหนังสอือย่างน้อยตอ้งมรีายการหรอืเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานทีส่งักดัของผูถู้กกล่าวหาในขณะกระท าความผดิ 
(๒) ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ทีเ่ป็นเหตุอนัควรลงโทษทางปกครอง ขอ้กฎหมาย

และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๓) บญัชรีะบุพยานหลกัฐาน 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(๕) ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัโทษทางปกครองทีส่มควรลง 
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๑๗๓ 

หมวด ๔ 
การรบัหรอืไม่รบัเรื่องไวพ้จิารณา 

   
 

ขอ้ ๒๕  เรื่องความผดิวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการ 
ให้ส านักงานจดัให้มกีารลงทะเบยีนในสารบบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจ
เรื่องตามหลกัเกณฑ์ขอ้ ๒๑ ขอ้ ๒๒  และไม่มลีกัษณะตามขอ้ ๒๓ พรอ้มจดัท าบนัทึก
ตรวจเรื่องเสนอความเหน็ต่อประธานกรรมการ 

 

ข้อ ๒๖  เมื่อประธานกรรมการได้รับบันทึกตรวจเรื่องแล้ว ให้เรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพจิารณามมีตริบัหรอืไม่รบัเรื่องไวพ้จิารณาโดยเรว็ 

กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องความผิดวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัที่เสนอ
เป็นไปตามขอ้ ๒๕ ก็ให้มมีติรบัเรื่องไว้พจิารณาและแจ้งขอ้กล่าวหา โดยมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของเรื่อง และมีมติมอบหมายข้าราชการ
ส านักงานอย่างน้อยคนหนึ่งเป็นผูช้่วยกรรมการเจา้ของเรื่อง 

ให้กรรมการเจา้ของเรื่องแจง้มตกิารมอบหมายตามวรรคสอง ให้ผูถู้กกล่าวหา
ทราบและแจง้สทิธกิารคดัคา้นไปพรอ้มกบัการแจง้ขอ้กล่าวหา 

 

ขอ้ ๒๗  กรณีทีค่ณะกรรมการมมีตไิม่รบัเรื่องไวพ้จิารณา ให้จ าหน่ายเรื่องนัน้
ออกจากสารบบ 

 

หมวด ๕ 
การแจง้ขอ้กล่าวหาและการชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหา 

   
 

ขอ้ ๒๘  เมื่อคณะกรรมการมมีติให้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ให้กรรมการเจ้าของเรื่อง
แจง้ขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวหาไดช้ี้แจงแก้ขอ้กล่าวหา
พรอ้มทัง้แสดงพยานหลกัฐานของฝ่ายตนเพื่อพสิจูน์ ยนืยนั หกัลา้ง หรอืแก้ขอ้กล่าวหาทัง้ใน
ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมาย 

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อเท็จจริงและ
พฤตกิารณ์ทีเ่ป็นเหตุอนัควรลงโทษทางปกครองพรอ้มสาเนาพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ดว้ยเท่าทีจ่ะท าใหผู้ถู้กกล่าวหาเขา้ใจขอ้กล่าวหาได ้โดยใหจ้ดัท าขึน้เป็นสองฉบบัมอบให้
ผูถู้กกล่าวหาหนึ่งฉบบัและเกบ็ไวใ้นสานวนหนึ่งฉบบั 

หนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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๑๗๔ 

ข้อ ๒๙  ให้ผู้ถูกกล่าวหาท าค าชี้แจ งแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือพร้อม
พยานหลกัฐาน (ถ้าม)ี ยื่นต่อกรรมการเจ้าของเรื่องภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบั
หรอืถอืว่าไดร้บัหนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหา 

กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอนัไม่อาจยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ถูกกล่าวหาอาจยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาต่อกรรมการ
เจา้ของเรื่องก่อนครบก าหนดระยะเวลาชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาได ้และใหก้รรมการเจา้ของ
เรื่องมคี าสัง่อนุญาตใหข้ยายระยะเวลาชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหาไดอ้กีไม่เกนิสบิหา้วนั และแจง้
ค าสัง่ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบดว้ย 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นค าชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาแล้วผูถู้กกล่าวหาไม่ยื่นค า 
ชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหา ใหถ้อืว่าผูถู้กกล่าวหาไดท้ราบขอ้กล่าวหาและไม่ประสงค์จะชีแ้จงแก้
ขอ้กล่าวหาหรอืหกัลา้งขอ้กล่าวหา 

 

หมวด ๖ 
การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน 

   
 

ขอ้ ๓๐  เมื่อผูถู้กกล่าวหาไดช้ีแ้จงแกข้อ้กล่าวหาหรอืเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ชีแ้จงแก้ขอ้กล่าวหาและกรรมการเจา้ของเรื่องพจิารณาเรื่องดงักล่าวแล้วเหน็ว่า มคีวาม
จ าเป็นต้องรวบรวมข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ก็ให้
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้หน่วยรบัตรวจหรอืผู้ถูกกล่าวหามีหนังสอืชี้แจงหรอืส่งเอกสารหรอื
พยานหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมาใหถ้อ้ยค า 

(๒) ขอให้ผู้ว่าการหรอืเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายให้ตรวจสอบมีหนังสือ
ชีแ้จงหรอืส่งเอกสารหรอืพยานหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมาใหถ้อ้ยค า 

(๓) ขอให้พยานบุคคลหรอืพยานผู้เชีย่วชาญมหีนังสอืชี้แจง หรอืให้ความเห็น 
หรอืมาใหถ้อ้ยค า 

(๔) ออกไปตรวจสถานที ่
ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหากล่าวอ้างขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานใดเพิม่เตมิ หาก

กรรมการเจ้าของเรื่องเห็นว่าขอ้เท็จจรงิหรอืพยานหลกัฐานนัน้ไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือยหรอื
เป็นการประวงิเวลาใหก้รรมการเจา้ของเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณามมีตใิห้
งดการรวบรวบขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานเช่นว่านัน้ได ้



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๗๕ 

พยานบุคคลหรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญทีม่าใหถ้อ้ยค าหรอืใหค้วามเหน็ มสีทิธไิดร้บั
ค่าป่วยการและค่าใชจ้่ายอื่นตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๓๑  ในการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานตามขอ้ ๓๐ ถา้ตอ้งมกีาร
ใหถ้้อยค าให้มกีารจดบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้อ่านบนัทกึการให้ถ้อยค าให้ 
ผูถู้กกล่าวหาหรอืพยานฟังและให้บุคคลนัน้ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย หากบุคคล
นัน้ไม่ยอมลงลายมอืชื่อใหก้รรมการเจา้ของเรื่องบนัทกึเหตุนัน้ไว ้

ในการรวบรวมข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานตามหมวดนี้ กรรมการเจ้าของ
เรื่องจะใหม้กีารบนัทกึเสยีง ภาพ หรอืเสยีงและภาพตลอดเวลาหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของ
การด าเนินการนัน้เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ขอ้ ๓๒  ในการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน หากปรากฏว่าผูว้่าการ
หรอืผูถู้กกล่าวหาไม่ทราบขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานนัน้มาก่อน ใหก้รรมการเจา้ของ
เรื่องสรุปข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานและแจ้งให้ผู้ว่าการหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
เพื่อเปิดโอกาสใหช้ีแ้จงหรอืแสดงพยานหลกัฐานเพื่อยนืยนัหรอืหกัลา้งได ้

 

หมวด ๗ 
การรบัฟังพยานหลกัฐานและการจดัท ารายงาน 

   
 

ขอ้ ๓๓  คณะกรรมการหรอืกรรมการเจา้ของเรื่องมดีุลพนิิจทีจ่ะรบัฟังพยานหลกัฐาน
ทีไ่ดร้บัมาในการพจิารณาวนิิจฉยัโดยไม่จ ากดัเฉพาะทีเ่สนอโดยผูว้่าการหรอืผูถู้กกล่าวหา 

 

ขอ้ ๓๔  การอ้างเอกสารเป็นพยานหลกัฐาน ให้ยอมรบัฟังได้เฉพาะต้นฉบบั
เอกสารเท่านัน้ถ้าหาต้นฉบบัไม่ไดส้าเนาทีร่บัรองว่าถูกต้องหรอืพยานบุคคลทีรู่ข้อ้ความ 
กอ็า้งเป็นพยานได ้

การอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่จะส่งสาเนาที่เจ้าหน้าที่
รบัรองว่าถูกตอ้งกไ็ดเ้วน้แต่คณะกรรมการหรอืกรรมการเจา้ของเรื่องจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๓๕  คณะกรรมการหรือกรรมการเจ้าของเรื่องอาจรบัฟังข้อมูลที่บันทึก
ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรห์รอืประมวลผลโดยเครื่องคอมพวิเตอรเ์ป็นพยานหลกัฐานใน
ส านวนได้ แต่การบันทึกและการประมวลผลนัน้ต้องเป็นไปโดยถูกต้องและต้องมีค า
รบัรองของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืด าเนินการนัน้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๗๖ 

ใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบักบัการรบัฟังขอ้มลูทีบ่นัทกึไวห้รอืไดม้าจาก
สื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่อทางเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอื่นดว้ยโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๓๖  เมื่อกรรมการเจ้าของเรื่องได้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังค าชี้แจงแก ้
ขอ้กล่าวหารวมทัง้รวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเสรจ็สิน้แล้ว ใหจ้ดัท ารายงานโดย
สรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันเพื่อ
พจิารณาวนิิจฉยั 

 

ข้อ ๓๗  รายงานของกรรมการเจ้าของเรื่อง อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วนั เดอืน ปี ทีจ่ดัท ารายงาน 
(๒) ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงานที่สงักดัของผู้ถูกกล่าวหาในขณะกระท าความผิด

และปัจจุบนั 
(๓) ขอ้กล่าวหาและพฤตกิารณ์ที่เป็นเหตุแห่งการกระท าความผดิ ค าชี้แจงแก้

ขอ้กล่าวหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 
(๔) ความเหน็และเหตุผล 
(๕) การเสนอโทษทางปกครองและเงือ่นไขวธิกีารบงัคบัโทษทางปกครอง (ถา้ม)ี 
 

หมวด ๘ 
การพจิารณาวนิิจฉยัโทษทางปกครอง 

   
 

ข้อ ๓๘  เมื่อประธานกรรมการได้รับรายงานของกรรมการเจ้าของเรื่องพร้อม
ส านวนแล้วให้เรยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัรายงานพรอ้มส านวน 

กรณีคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่ามคีวามจ าเป็นต้องรวบรวมขอ้เท็จจรงิ
หรอืพยานหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คณะกรรมการมีอ านาจ
ขอใหห้น่วยรบัตรวจมหีนังสอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืส่งเอกสารหลกัฐานหรือพยานหลกัฐาน
อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเรยีกผูร้บัตรวจมาใหถ้้อยค าเพื่อประกอบการพจิารณา หรอือาจมมีติ
ใหก้รรมการเจา้ของเรื่องท าการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานเพิม่เตมิกไ็ด ้และ
ใหน้ าขอ้ ๓๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๗๗ 

ให้กรรมการเจ้าของเรื่องท าการรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สรุปข้อเท็จจรงิและ
รวบรวมพยานหลกัฐานที่ได้มาพร้อมทัง้ท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วนิิจฉยัโดยเรว็ 

 

ข้อ ๓๙  ก่อนการวินิจฉัยโทษทางปกครองของคณะกรรมการ หากผู้ถูก
กล่าวหาผู้ใดประสงค์ที่จะมาแถลงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเปิด
โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาผู้นัน้มาแถลงด้วยวาจาได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุตธิรรม 

ในการแถลงด้วยวาจา คณะกรรมการจะซักถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ถูก
กล่าวหาเมื่อเสรจ็สิน้การแถลงดว้ยวาจาแล้วกไ็ด ้และใหบ้นัทกึค าแถลงดว้ยวาจาและค า
ชีแ้จงเพิม่เตมินัน้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ข้อ ๔๐  ในวันประชุมพิจารณา ให้กรรมการเจ้าของเรื่องเป็นผู้แถลงสรุป
ขอ้เทจ็จรงิประเดน็ขอ้กล่าวหา ขอ้กฎหมายและความเหน็ต่อคณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๔๑  ในการพิจารณาความผิดวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัและการลงโทษ
ทางปกครองให้คณะกรรมการใช้รายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก  
และพิจารณาข้อเท็จจริงจากส านวนรายงานของกรรมการเจ้าของเรื่อง รวมทั ้ง 
ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการได้พจิารณาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทัง้หมดแล้ว
เห็นว่าไม่มนี ้าหนักเพยีงพอที่จะรบัฟังได้ว่ามกีารกระท าความผดิตามขอ้กล่าวหาก็ให้มี 
ค าวนิิจฉัยยุติเรื่องหากพจิารณาแล้วเห็นว่ามกีารกระท าความผดิตามขอ้กล่าวหากใ็ห้ม ี
ค าวนิิจฉยัสัง่ลงโทษทางปกครองแก่ผูถู้กกล่าวหาทีก่ระท าความผดิ 

 

ขอ้ ๔๒  โทษทางปกครอง มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทณัฑ ์
(๒) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรบัทางปกครอง 
ในการลงโทษปรบัทางปกครอง จะลงโทษปรบัเป็นเงินเกินเงนิเดือนสิบสอง

เดอืนของผูถู้กลงโทษมไิด ้
ในการพจิารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการค านึงถงึความ

รา้ยแรงแห่งพฤตกิรรมทีก่ระท าผดิ และความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระท านัน้ 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๗๘ 

ขอ้ ๔๓  ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดกระท าความผิดวนิัยการเงนิการคลงัของรฐัเพราะ
ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา หากปรากฏพยานหลกัฐานว่าผูถู้กกล่าวหาผูน้ัน้
ไดโ้ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นค าสัง่นัน้ไวแ้ลว้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้โทษทางปกครอง 

 

ขอ้ ๔๔  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
(๑) วนั เดอืน ปี ทีท่ าค าวนิิจฉยั 
(๒) ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงานที่สงักดัของผูถู้กกล่าวหาในขณะกระท าความผดิและใน

ปัจจุบนั 
(๓) ขอ้กล่าวหาและพฤตกิารณ์ที่เป็นเหตุแห่งการกระท าความผดิ ค าชี้แจงแก้

ขอ้กล่าวหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 
(๔) ค าวนิิจฉยัในประเดน็ความผดิและเหตุผล 
(๕) มตคิณะกรรมการ 
(๖) การก าหนดโทษทางปกครอง เงื่อนไขวธิกีารบงัคบัโทษ ระยะเวลาสิ้นสุด

การรบัโทษทางปกครอง โดยให้ระบุหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ต้องปฏิบตัิตาม
เงือ่นไขวธิกีารบงัคบัโทษไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

กรณีประธานกรรมการหรอืกรรมการมคีวามเหน็แยง้ กใ็หจ้ดัท าความเหน็แย้ง
ไวท้า้ยค าวนิิจฉยั 

ค าวนิิจฉัยต้องลงลายมอืชื่อของกรรมการที่ได้ประชุมพจิารณาและวนิิจฉัยใน
เรื่องนัน้ถ้ากรรมการคนใดมเีหตุจ าเป็นไม่อาจลงลายมอืชื่อได้ ให้ประธานกรรมการจด
แจง้เหตุดงักล่าวไวใ้นค าวนิิจฉยันัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๔๕  ค าวนิิจฉัยสัง่ลงโทษทางปกครองของคณะกรรมการ ใหร้ะบุสทิธแิละ
ระยะเวลาในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุดไวด้ว้ย 

ผูถู้กสัง่ลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ค าวนิิจฉัยสัง่ลงโทษทางปกครองของ
คณะกรรมการต่อศาลปกครองสงูสุดไดภ้ายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ 

 

หมวด ๙ 
การบงัคบัตามค าวนิจิฉยั 

   
 

ขอ้ ๔๖  เมื่อคณะกรรมการได้มคี าวนิิจฉัยในเรื่องใดแล้ว ให้ส านักงานแจ้งค า
วนิิจฉัยให้ผู้ถูกกล่าวหาและหน่วยงานที่สงักัด หรอืผู้บงัคบับญัชา หรอืผู้กากับดูแลเพื่อ
ทราบหรอืเพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉยั แลว้แต่กรณี 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๗๙ 

ค าวนิิจฉัยให้มผีลนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิแต่จะใชย้นัผูถู้กกล่าวหาเมื่อ
บุคคลดงักล่าวไดร้บัทราบค าวนิิจฉยัแลว้ 

 

ขอ้ ๔๗  การลงโทษภาคทณัฑ ์ใหส้ านักงานแจง้ค าวนิิจฉยัสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์
ใหผู้ถู้กลงโทษทราบโดยเรว็ 

 

ข้อ ๔๘  การลงโทษต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ส านักงานแจ้ง 
ค าวินิจฉัยให้ผู้ถูกลงโทษทราบ และนาค าวินิจฉัยลงเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นค าวนิิจฉยั 

 

ข้อ ๔๙  การลงโทษปรับทางปกครอง ให้ส านักงานแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้ถูก
ลงโทษทราบและใหผู้ถู้กลงโทษช าระเงนิค่าปรบัต่อส านักงานตามค าวนิิจฉยั 

กรณีถงึก าหนดแลว้ไม่มกีารชาระเงนิค่าปรบัโดยถูกต้องครบถว้น ใหส้ านักงาน
มหีนังสอืเตือนให้ผูถู้กลงโทษช าระเงนิค่าปรบัภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแต่ต้องไม่น้อย
กว่าเจด็วนัท าการ ถ้าไม่มีการปฏิบตัติามค าเตอืน คณะกรรมการอาจใหน้ ากฎหมายว่า
ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามวรรคสองใหใ้ชเ้พยีงเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของโทษทางปกครอง โดยให้กระทบกระเทือนผู้ถูกลงโทษปรบัทาง
ปกครองน้อยที่สุดเงนิค่าปรบัทางปกครองให้ส านักงานนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แล้ว
รายงานใหค้ณะกรรมการทราบทุกครัง้ 

 

ข้อ ๕๐  การบังคับโทษทางปกครองให้เป็นไปตามค าวินิจฉัย เว้นแต่
คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควร จะมีค าสัง่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิธีการช าระเงิน
ค่าปรบัหรอืใหทุ้เลาการบงัคบัตามค าวนิิจฉยัไวก้่อนกไ็ด ้

 

หมวด ๑๐ 
การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในการพจิารณาวนิิจฉยั 

   
 

ขอ้ ๕๑  ในการพิจารณาวินิจฉัย ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการเจ้าของ
เรื่องมอี านาจออกค าสัง่ใด ๆ เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
เจา้ของเรื่อง แลว้แต่กรณีมอี านาจด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตกัเตอืน 
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๑๘๐ 

(๒) ใหอ้อกจากบรเิวณหอ้งประชุมพจิารณา 
(๓) รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูค้วบคุมกากบัดแูลด าเนินการต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พลเอก ชนะทพั  อนิทามระ 

ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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๑๘๑ 

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

เพื่อพจิารณาวนิจิฉยั กรณีหน่วยรบัตรวจเหน็ว่าผูว้่าการตรวจเงนิแผน่ดนิ หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมาย  
ด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

หรอืหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการยื่นค ารอ้ง
ต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ เพื่อพจิารณาวนิิจฉัยในกรณีที่หน่วยรบัตรวจเห็นว่า
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรอืผู้ได้รบัมอบหมายด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม
นโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ จงึออกประกาศ ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขในการยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย กรณีหน่วยรับตรวจเห็นว่ าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ได้รับ
มอบหมายด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
หลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ” 

 

ขอ้ ๒๑๐  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
“หน่วยรบัตรวจ” หมายความว่า 

 
๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๙๐ ก/หน้า ๒๘/๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
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๑๘๒ 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
กระทรวง ทบวงหรอืกรม 

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมภิาค 

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถิน่ 

(๔) รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณและตามกฎหมายอื่น 

(๕) ทุนหมุนเวยีน 

(๖) หน่วยงานอื่นของรฐั 

(๗) หน่วยงานที่รฐัมิได้จัดตัง้ขึ้นแต่ได้รบัเงนิอุดหนุน หรอืกิจการที่ได้รบัเงิน
หรือทรพัย์สินลงทุนจากหน่วยรบัตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) เฉพาะส่วนที่
เกีย่วกบัเงนิอุดหนุนหรอืกจิการดงักล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานเป็น  

ผูต้รวจสอบหรอืทีม่กีฎหมายก าหนดใหม้สีทิธริอ้งขอใหส้ านักงานเป็นผูต้รวจสอบ 

“ผู้ร ับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการหรอืการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ 

“ตรวจเงนิแผ่นดิน” หมายความว่า ตรวจสอบการเงนิของหน่วยรบัตรวจ ซึ่ง
รวมถึงตรวจการจดัเกบ็รายได้ การรบั การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรกัษา และ
การบรหิาร ซึ่งเงนิ ทรพัยส์นิ สทิธ ิและผลประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจหรอืทีอ่ยู่ในความ
ครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีและแบบแผนการปฏบิตัริาชการ หรอืไม่ และตรวจว่าการใช้
จ่ายเงนิหรอืการใชป้ระโยชน์นัน้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั เกดิผลสมัฤทธิแ์ละมี
ประสทิธภิาพหรอืไม่ รวมตลอดถงึการตรวจสอบรายงานการเงนิของหน่วยรบัตรวจและ
แสดงความเหน็ต่อผลการตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่นทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า ตรวจเงนิแผ่นดนิ 

“ผูไ้ดร้บัมอบหมาย” หมายความว่า ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิที่
ผูว้่าการมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่า
ดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“นโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ” หมายความว่า นโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑๘๓ 

“หลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ” หมายความว่า หลกัเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิพ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ขอ้ ๔  ในการตรวจเงินแผ่นดินให้ผู้ว่าการและผู้ได้รบัมอบหมายด าเนินการ
ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิและหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบั
การตรวจเงนิแผ่นดนิทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีทีห่น่วยรบัตรวจเหน็ว่าผูว้่าการหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ให้ผู้รบัตรวจมีสทิธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการภายใน  

สบิห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้รบัตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรบัตรวจรู้หรือควรรู้ว่า 
มีการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ  ทัง้นี้ การยื่นค าร้องดงักล่าวจะต้องไม่เกินสบิห้าวนัท าการ
นับแต่วนัทีห่น่วยรบัตรวจไดร้บัแจง้ผลการตรวจสอบจากผูว้่าการหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่กระทบต่อการด าเนินการตรวจสอบของ
ผูว้่าการและผูไ้ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ผูว้่าการจะสัง่เป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้ ๖  การยื่นค ารอ้งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 
(๑) หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการยื่นค ารอ้ง 

(ก) เรื่องที่จะยื่นค าร้องต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินการตรวจสอบที่ 
ไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบั 
การตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(ข) เรื่องทีจ่ะยื่นค ารอ้งตอ้งเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานของผูร้บัตรวจ 

(ค) เรื่องที่จะยื่นค าร้องต้องไม่มีลักษณะเป็นการประวิงเวลาต่อการ
ตรวจสอบของผูว้่าการหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

(ง) เรื่องทีจ่ะยื่นค ารอ้งต้องเป็นประเดน็ทีค่ณะกรรมการยงัไม่เคยพจิารณา
วนิิจฉยัโดยอาศยัเหตุอย่างเดยีวกนัมาก่อน 

(๒) วธิกีารยื่นค ารอ้ง ใหท้ าค ารอ้งถงึประธานกรรมการ ใส่ซองจดหมายปิดผนึก 
ระบุหน้าซองส่ง “ส านักก ากบัและส่งเสรมิการตรวจเงนิแผ่นดนิ ส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์
๑๐๔๐๐” โดยยื่นค ารอ้งได ้๒ ช่องทางดงันี้ 
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๑๘๔ 

(ก) ยื่นค ารอ้งโดยตรงทีส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิหรอืส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคหรอืส านักตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดั โดยถอืว่าวนัทีไ่ดร้บัค ารอ้ง
เป็นวนัยื่นค ารอ้ง 

(ข) ยื่นค ารอ้งทางไปรษณีย ์ใหถ้อืว่าวนัทีเ่จา้พนักงานไปรษณียป์ระทบัตรา
รบัเป็นวนัยื่นค ารอ้ง 

(๓) ค าร้องให้ท าเป็นหนังสือราชการ ใช้ถ้อยค าสุภาพ และต้องระบุข้อมูล 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ชื่อและทีอ่ยู่ของหน่วยรบัตรวจ 

(ข) วนั เดอืน ปี ทีท่ าค ารอ้ง 

(ค) การกระท าทัง้หลายที่เป็นเหตุแห่งการยื่นค าร้อง ต้องประกอบด้วย ชื่อ
หรอืต าแหน่งของผู้ว่าการหรอืผู้ได้รบัมอบหมายที่เป็นเหตุแห่งการยื่นค ารอ้ง วนัเวลาและ
สถานที่ทีเ่กิดเหตุ ขอ้เท็จจรงิหรอืพฤติการณ์เกี่ยวกบัการกระท า โดยต้องระบุรายละเอียด 
ที่ชดัเจนในการตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดิน หรอืหลกัเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องใดและข้อใด เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบได ้

(ง) พยานเอกสาร พยานวตัถุ พยานบุคคล ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(จ) ความเสยีหายต่อทางราชการ (ถา้ม)ี 
(ฉ) ชื่อ ต าแหน่ง และลายมอืชื่อของผูร้บัตรวจ 

 

ขอ้ ๗  ค ารอ้งทีค่ณะกรรมการจะรบัไวพ้จิารณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื่อนไขตามขอ้ ๕ และขอ้ ๖ และใหค้ณะกรรมการพจิารณาและมมีตริบัหรอืไม่รบัค าร้อง
ใหเ้สรจ็สิน้ภายในสามสบิวนัท าการนับแต่วนัทีป่ระธานกรรมการไดร้บัค ารอ้งตามขอ้ ๖ (๒) 

กรณีคณะกรรมการมมีตไิม่รบัค ารอ้งไวพ้จิารณา ใหแ้จง้หน่วยรบัตรวจผูย้ื่นค ารอ้ง
ทราบภายในสบิหา้วนัท าการนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการไดม้มีต ิพรอ้มเหตุผลทีไ่ม่รบัค ารอ้ง 

มตริบัหรอืไม่รบัค ารอ้งไวพ้จิารณาของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

ขอ้ ๘  ในกรณีคณะกรรมการมมีติรบัค าร้อง ให้คณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัย
ค ารอ้งใหแ้ล้วเสรจ็ภายในเก้าสบิวนัท าการนับแต่วนัมมีติรบัค ารอ้ง  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ในการพจิารณาวนิิจฉัยค าร้องคณะกรรมการอาจมอบหมายกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ
หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิหรอืใหส้ านักงานเป็นผูด้ าเนินการรวบรวม
ขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้ความเห็น ค าชี้แจงของผู้ว่าการ ผู้ได้รบัมอบหมาย และผู้เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพจิารณาวนิิจฉยัของคณะกรรมการกไ็ด ้
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๑๘๕ 

ขอ้ ๙  หากคณะกรรมการพจิารณาค าร้องแล้ว ความปรากฏว่า ผู้ว่าการหรอื 

ผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอื
หลัก เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด  
ให้คณะกรรมการสัง่การให้ผูว้่าการรบัไปด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขหรอืปฏบิตัใิหถู้กต้อง
หรือด าเนินการทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และให้ผู้ว่าการรายงานผลการ
ด าเนินการใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 

ก่อนสัง่การตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องน าค าชี้แจงและความเห็นของ 
ผู้ว่าการ และผู้ได้รับมอบหมายที่อาจถูกกระทบในผลแห่งค าวินิจฉัย มาประกอบการ
พจิารณาวนิิจฉยัดว้ย 

ใหป้ระธานกรรมการแจง้ผลการพจิารณาวนิิจฉัยพรอ้มเหตุผลใหห้น่วยรบัตรวจ
ผูย้ื่นค ารอ้งทราบภายในสบิหา้วนัท าการนับแต่วนัที่คณะกรรมการไดม้คี าวนิิจฉยั 

การวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

ขอ้ ๑๐  ผู้ว่าการและผู้ได้รบัมอบหมาย จะต้องไม่ใช้อ านาจไม่ว่าทางใดหรือ
กระท าการอื่นใดอนัเป็นการกลัน่แกล้งหรอืไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมผีลท าให้หน่วยรบัตรวจ 

ผู้ยื่นค าร้อง หรือบุคคลที่ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ 
ค ารอ้งเกดิความเสยีหาย อนัเนื่องมาจากการยื่นค ารอ้งหรอืการใหข้อ้มลูนัน้ 

 

ขอ้ ๑๑  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร
หรือเมื่อผู้ว่าการร้องขอคณะกรรมการมีอ านาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 

 

ข้อ ๑๒  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ร ักษาการตามประกาศนี้  และให้
คณะกรรมการมอี านาจตคีวาม และวนิิจฉยัชีข้าดปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการบงัคบัใชป้ระกาศนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พลเอก ชนะทพั  อนิทามระ 

ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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๑๘๖ 
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๑๘๗ 

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

เรื่อง หลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ๑๑ 

   
 

โดยที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๖๑ บญัญตัิให้คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบั
การตรวจเงนิแผ่นดนิให้ครอบคลุมการตรวจเงนิแผ่นดินแต่ละด้าน  ดงันัน้ เพื่อให้การ
ตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิที่มมีาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับ
หลกัการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรบัของสากลซึง่ในการก าหนด
หลกัเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิไดร้บัฟังความคดิเหน็ของ
หน่วยรบัตรวจและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ยแลว้ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา 
๕ แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินจึงออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
หลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิไวแ้นบทา้ยประกาศนี้ 

 

ทัง้นี้ ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก ชนะทพั  อนิทามระ 

ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 
๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๒ ก/หน้า ๑๐/๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
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๑๘๘ 

 
 

หลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๐ (๒) และ (๓) 
บญัญัติให้คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าว โดยการก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิ
แผ่นดินให้สอดคล้องกับหลกัการและมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรบัของ
สากล ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ยวธิกีารตรวจเงนิแผ่นดนิแต่ละดา้น ความเคร่งครดัใน
จรยิธรรมแห่งวชิาชพีในการตรวจเงนิแผ่นดนิ ระยะเวลาในการตรวจเงนิแผ่นดนิ วธิปีฏบิตัิ
ในการเขา้ตรวจ วธิกีารให้ค าแนะน าหรอืขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัวธิกีารแก้ไขปัญหาแก่หน่วย
รบัตรวจ วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรบัตรวจชี้แจง และวิธีการรายงาน การแจ้งและการ
เผยแพร่ผลการตรวจ โดยใหน้ าหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิเผยแพร่
ใหห้น่วยรบัตรวจและประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๐ บญัญตัิหลกัการส าคญัเรื่องการตรวจเงนิแผ่นดนิไวว้่า การตรวจเงนิแผ่นดนิ
ต้องกระท าดว้ยความสุจรติ รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคต ิและ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๔๐ บญัญตัใิหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมหีน้าทีแ่ละอ านาจสัง่ลงโทษทาง
ปกครองกรณีมกีารกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั และบญัญัติ
หลกัการส าคญัในการใหศ้าลปกครองสงูสุดพจิารณาอุทธรณ์ค าสัง่ลงทาทางปกครองของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยต้องค านึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิประกอบดว้ย 

องค์การสถาบนัการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (International Organization 
of Supreme Audit Institutions : INTOSAI) ได้วางหลกัการพื้นฐานสากลว่าด้วยการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ โดยใหแ้ต่ละประเทศสมาชกิน าหลกัการพืน้ฐานนี้ ไปปรบัปรุงกระบวนการตรวจ
เงนิแผ่นดนิใหส้อดคล้องกบับรบิทของการพฒันาในแต่ละประเทศ ซึง่ประเทศไทยในฐานะที่
เป็นสมาชกิขององคก์ารดงักล่าว จงึไดน้ าหลกัการพืน้ฐานสากลว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ
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๑๘๙ 

ขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ รวมทัง้ได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ทีอ่งค์กรตรวจเงนิแผ่นดนิของประเทศไทยไดม้าจากการตรวจเงนิแผ่นดนิทีไ่ด้
ปฏิบัติงานมากว่าร้อยปีมาประกอบการพิจารณาในการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิดว้ย 

เพื่ อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับ
หลกัการและมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิที่เป็นทีย่อมรบัของสากลรวมทัง้ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิจงึก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบั
การตรวจเงนิแผ่นดนิไว ้ดงัต่อไปนี้ 
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๑๙๐ 

ภาค ๑ 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทัว่ไป 

 

๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทัว่ไป 
 

มาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดินทัว่ไปนี้จดัท าขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ซึ่งครอบคลุมการตรวจเงนิแผ่นดนิด้านการตรวจสอบ
การเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบผลสัมฤทธิแ์ละ
ประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

การตรวจสอบการเงนิ เป็นการตรวจสอบการแสดงขอ้มูลทางการเงนิของหน่วย
รบัตรวจว่าเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงนิ และอาจรวมถงึการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย 

การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย เป็นการตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้
การรบั การใชจ้่าย การใชป้ระโยชน์ การเกบ็รกัษา และการบรหิารซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ สทิธ ิ
และผลประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจหรอืทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอือ านาจใชจ้่ายของ
หน่วยรบัตรวจใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 

การตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจเพื่อแสดงความเหน็ว่าเป็นไปโดยประหยดั คุม้ค่า เกดิ
ผลสมัฤทธิแ์ละมปีระสทิธิภาพตามวตัถุประสงค์ที่หน่วยรบัตรวจก าหนดไว้หรอืไม่ และ
เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะใหแ้ก่หน่วยรบัตรวจในการเพิม่ผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจ 

 

๒. บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประกอบดว้ย คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ หน่วยรบัตรวจ หน่วยงาน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่น
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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๑๙๑ 

๓. ค านิยาม 

 

๓.๑ คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
 

๓.๒ ผู้ว่าการ หมายถงึ ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
 

๓.๓ ส านักงาน หมายถงึ ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
 

๓.๔ เจ้าหน้าท่ี หมายถงึ ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ 
 

๓.๕ ผู้ตรวจสอบ หมายถงึ ผู้ว่าการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้สอบ
บญัชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 

๓.๖ บุคลากรอ่ืน หมายถงึ ทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ ลูกจา้ง และ
ให้ทนายความรวมถึงผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตัิงานในหน้าที่
และอ านาจของส านักงาน 
 

๓.๗ ผู้บริหารงาน
ตรวจสอบ 

หมายถงึ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ตรวจเงิน
แผ่นดนิ ผูช้่วยผูว้่าการ ผูอ้ านวยการ
ส านักหรอืเทียบเท่า และให้รวมถึง
หวัหน้ากลุ่มงานที่ได้รบัมอบหมาย
ใหท้ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ 
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๑๙๒ 

๓.๘ ผู้รบัตรวจ หมายถงึ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานผู้ รับผิดชอบในการ
ปฏบิตัริาชการหรอืการบรหิารของ
หน่วยรบัตรวจ 
 

๓.๙ หน่วยรบัตรวจ หมายถงึ (๑). กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วน
ราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็น กระทรวง ทบวง 
หรอืกรม 

(๒). หน่วยงานของราชการส่วน
ภูมภิาค 

(๓). หน่วยงานของราชการส่วน
ทอ้งถิน่ 

(๔). รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและ
ตามกฎหมายอื่น 

(๕). ทุนหมุนเวยีน 
(๖). หน่วยงานอื่นของรฐั 
(๗). หน่วยงานทีร่ฐัมไิดจ้ดัตัง้ขึน้แต่

ได้รบัเงนิอุดหนุนหรอืกจิการที่
ได้รบัเงินหรือทรพัย์สินลงทุน
จากหน่วยรบัตรวจตาม (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรอื (๖) เฉพาะส่วนที่
เกี่ ยวกับ เงินอุ ดห นุ นหรือ
กจิการดงักล่าว 

(๘). หน่วยงานอื่นใดหรอืกิจการใด
ที่ มี ก ฎ ห ม ายก าห น ด ให้
ส านั กงานเป็นผู้ตรวจสอบ 
หรอืที่มีกฎหมายก าหนดให้มี
สทิธริอ้งขอให้ส านักงานเป็นผู้
ตรวจสอบ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๑๙๓ 

๓.๑๐ ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผู้ รั บ ต ร ว จ  บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้รับตรวจ หรือ
ผู้ร ับผิดชอบปฏิบัติราชการหรือ
การบรหิาร ของหน่วยรบัตรวจ 
 

๓.๑๑ เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยรบัตรวจ 

หมายถงึ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ปฏิบตัิงานในหน้าที่
และอ านาจของหน่วยรบัตรวจ 
 

 

๔. ความเคร่งครดัในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ผู้ตรวจสอบต้องมีความเคร่งครดัในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงิน
แผ่นดิน อันได้แก่ความซื่อตรง (integrity) ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและเป็นกลาง 
(independence and objectivity) ความรู้ความสามารถ (competence) การปฏิบัติตน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (professional behaviour) และความโปร่งใส และการรักษา
ความลบั (transparency and confidentiality) 
 

๔.๑ ความซ่ือตรง 
๔.๑.๑ ผูต้รวจสอบควรประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่โีดยประพฤตตินอย่าง

ซื่อสัตย์และสุจริตมุ่งประโยชน์ของราชการ และต้องท าตามนโยบายและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิทีก่ าหนดโดยไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบเพื่อ
ตนเองหรอืบุคคลอื่น หรอืมพีฤตกิารณ์ทีรู่เ้หน็หรือยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใชต้ าแหน่งหน้าที่
ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

๔.๑.๒ ผู้ตรวจสอบควรใช้หน้าที่และอ านาจ ขอ้มูล และทรพัยากรต่าง ๆ 
เฉพาะในทางที่เป็นประโยชน์ต่อราชการหรือส่วนรวมเท่านัน้ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
เพื่อใหต้นเองหรอืบุคคลอื่นไดร้บัสทิธพิเิศษหรอืผลประโยชน์ต่าง ๆ 

๔.๑.๓ ผูบ้รหิารงานตรวจสอบต้องไม่ปกปิดขอ้เทจ็จรงิหรอืบดิเบอืนความ
จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของสิง่ทีผู่ต้รวจสอบตรวจพบ 
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๑๙๔ 

๔.๒ ความเป็นอิสระ เท่ียงธรรมและเป็นกลาง 
๔.๒.๑ ผูต้รวจสอบตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นอสิระจากแรงกดดนัหรอื

อทิธพิลต่าง ๆ ทีท่ าใหเ้กิดการประนีประนอมรอมชอม และปราศจากอคติ อนัอาจส่งผล
กระทบต่อการใชดุ้ลพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

๔.๒.๒ ผู้ตรวจสอบต้องไม่ประพฤติตนหรอืมีคุณลักษณะที่อาจน าไปสู่
ความไม่เป็นอิสระ ไม่เที่ยงธรรมและไม่เป็นกลาง ไม่ว่าจะเป็นที่ประจกัษ์หรอืไม่ก็ตาม 
ความประพฤติหรือคุณลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากความลาเอียงในทางการเมือง 
ผลประโยชน์ส่วนตวั ความสมัพนัธส่์วนตวั หรอือทิธพิลจากภายนอกอื่น ๆ  ทัง้นี้ เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขา้งตน้ ผูต้รวจสอบควรปฏบิตัติน ดงันี้ 

(๑) ผู้ตรวจสอบควรมคีวามเป็นอสิระ เทีย่งธรรมและเป็นกลางจาก
อทิธพิลและอคตทิางการเมอืง 

(๒) ผู้ตรวจสอบควรหลกีเลี่ยงการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิารของหน่วยรบัตรวจ 

(๓) ผู้ตรวจสอบต้องแจ้งให้ผู้บังคบับญัชาหรือส านักงาน แล้วแต่
กรณี ทราบถึงความสมัพนัธ์กบัหน่วยรบัตรวจ ผู้รบัตรวจ หรอืเจ้าหน้าที่ของหน่วยรบั
ตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน วิชาชีพส่วนตัว การเงิน รวมถึงหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบงานที่ตนเองเคยปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ตรวจสอบมีข้อจ ากัดในการ
ตรวจสอบ ขอ้ตรวจพบ หรอืการเปิดเผยขอ้มลู 

(๔) ผูต้รวจสอบควรหลกีเลี่ยงสถานการณ์ทีผ่ลประโยชน์ส่วนตวัอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที ่ตลอดจนต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนั
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม  ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(๕) ผู้ตรวจสอบต้องไม่เรียก ไม่รบัหรือยอมจะรบัทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดในประการทีอ่าจท าใหก้ระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตัหิน้าที ่

(๖) ผู้ตรวจสอบต้องไม่รับของขวัญ ของก านัล ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดทีอ่าจส่งผลต่อความเป็นอสิระ เทีย่งธรรมและเป็นกลาง เวน้แต่เป็นการรบั
จากการให้โดยธรรมจรรยาหรือปกติประเพณีนิยม และการรับที่มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัใหร้บัได ้

๔.๒.๓ ผู้ตรวจสอบควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือส านักงาน แล้วแต่กรณี 
ทราบถงึภยัคุกคามหรอืสถานการณ์ทีอ่าจกระทบต่อความเป็นอสิระ เทีย่งธรรมและเป็นกลาง 
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๑๙๕ 

๔.๓ ความรู้ความสามารถ 
๔.๓.๑ ผูต้รวจสอบต้องแสวงหาและคงไวซ้ึ่งความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นต่อ

การปฏบิตัหิน้าที ่และใชค้วามรูค้วามสามารถตามมาตรฐานวชิาชพีดว้ยความระมดัระวงั 
๔.๓.๒ ผู้ตรวจสอบต้องใช้ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกบันโยบาย

การตรวจเงนิแผ่นดิน และหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิดว้ยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ 

๔.๓.๓ ผูต้รวจสอบต้องพฒันาความรู้และทกัษะใหท้นัสมยัและสอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางวชิาชพี 
 

๔.๔ การปฏิบติัตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๔.๔.๑ ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั มาตรฐานวชิาชพี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพี และธรรมเนียมปฏิบตั ิ
รวมถงึแนวทางการปฏบิตัทิีจ่ดัท าโดยส านักงานดว้ย 

๔.๔.๒ ผู้ตรวจสอบไม่ควรปฏิบัติตนที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
ส านักงาน 

๔.๔.๓ ผู้ตรวจสอบควรแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืส านักงาน แล้วแต่กรณี 
ทราบในกรณีที่เกิดความขดัแย้งระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐานวชิาชพีกบัมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมของส านักงาน 
 

๔.๕ ความโปร่งใสและการรกัษาความลบั 
๔.๕.๑ ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความโปร่งใส โดยค านึงถึงการ

รกัษาข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลบัตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐาน
วชิาชพีก าหนด 

๔.๕.๒ ผู้ตรวจสอบต้องไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนดใหเ้ปิดเผยได ้

๔.๕.๓ ผู้ตรวจสอบต้องให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงอนัอยู่ในความ
รบัผดิชอบของตนแก่ประชาชนหรอืสื่อมวลชนโดยถูกต้องครบถ้วนและไม่บดิเบอืน ใน
กรณีทีข่อ้มลูขา่วสารนัน้สามารถเปิด เผยไดต้ามกฎหมาย หรอืตามมาตรฐานวชิาชพี 

๔.๕.๔ ผูต้รวจสอบต้องไม่ใชข้อ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นความลบัในทางทีจ่ะเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองหรอืบุคคลอื่น 
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๑๙๖ 

๔.๕.๕ ผู้ตรวจสอบต้องรกัษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานวชิาชพี ตลอดจนระมดัระวงัไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่
เป็นความลบัใหบุ้คคลอื่นทัง้โดยตัง้ใจและไม่ไดต้ัง้ใจ 

๔.๕.๖ ผูต้รวจสอบต้องเก็บรกัษาความลบัในส่วนที่เกี่ยวกบัวชิาชพีไว้ทัง้
ขณะทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่หรอืแมพ้น้จากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้ 
 

๕. การก ากบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๕.๑ ผู้ตรวจสอบต้องด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ หากความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า การตรวจสอบไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ คณะกรรมการมอี านาจสัง่
ใหผู้ว้่าการรบัไปด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข หรอืปฏบิตัใิหถู้กตอ้งต่อไป 

ในกรณีทีห่น่วยรบัตรวจเหน็ว่าผูต้รวจสอบด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ หน่วยรบัตรวจมสีทิธยิื่นค ารอ้งไปยงั
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาวนิิจฉยัต่อไป 

๕.๒ ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจเห็นว่าหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน หรอืยงัไม่สอดคล้องกบักฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตรี หรอืแบบแผนการปฏิบตัิราชการ หน่วยรบัตรวจอาจ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาแก้ไขหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิ
แผ่นดนิหรอืเสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ี
หรอืแบบแผนการปฏบิตัริาชการได ้

๕.๓ ในกรณีทีผู่ต้รวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิน้ีโดยสุจรติ ย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 
 

๖. การควบคมุคณุภาพการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ระบบการควบคุมคุณภาพมอีงค์ประกอบ อนัได้แก่ ความรบัผิดชอบของผู้ว่า
การต่อคุณภาพงานของส านักงาน ขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม การบรหิารงานตรวจสอบ 
และงานอื่น ทรพัยากรบุคคล การปฏบิตังิานตรวจสอบ และการตดิตามผล 
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๑๙๗ 

๖.๑ ความรบัผิดชอบของผูว้่าการต่อคณุภาพงานของส านักงาน 
ส านักงานต้องก าหนดให้มนีโยบายและวธิปีฏิบตัเิพื่อสนับสนุนวฒันธรรม

ภายในองคก์รทีก่่อใหเ้กดิความตระหนักว่า คุณภาพเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 
 

๖.๒ ข้อก าหนดทางจริยธรรม 
ส านักงานตอ้งก าหนดใหม้นีโยบายและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหไ้ดร้บั ความเชื่อมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่า ผูว้่าการ เจา้หน้าที่ และบุคลากรอื่นจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทาง
จรยิธรรมของส านักงาน 
 

๖.๓ การบริหารงานตรวจสอบและงานอ่ืน 
ส านักงานต้องก าหนดใหม้นีโยบายและวธิปีฏบิตัิเพื่อใหไ้ดร้บัความเชื่อมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องบรหิารงานตรวจสอบและงานอื่น โดย
พจิารณาถงึปัจจยัดงันี้ 

๖.๓.๑ ศกัยภาพ ความสามารถของผูต้รวจสอบ เวลา และทรพัยากรที่ใช้
ในการตรวจสอบ 

๖.๓.๒ ขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม 
๖.๓.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ และวิธีการ

จดัการความเสีย่งทีม่ผีลต่อคุณภาพงานตรวจสอบ 
 

๖.๔ ทรพัยากรบุคคล 
ส านักงานตอ้งก าหนดใหม้นีโยบายและวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหไ้ดร้บัความเชื่อมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่าส านักงานมีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ มีทักษะ ความรู ้
ความสามารถ และยึดมัน่ในข้อก าหนดทางจริยธรรม ซึ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เพื่อใหผู้ต้รวจสอบปฏบิตังิานตรวจสอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

๖.๕ การปฏิบติังานตรวจสอบและงานอ่ืน 
ส านักงานตอ้งก าหนดใหม้นีโยบายและวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหไ้ดร้บัความเชื่อมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบออกรายงานได้อย่างถูกต้อง โดยนโยบายและวธิปีฏิบตัดิงักล่าวครอบคลุมถึง
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๑๙๘ 

การควบคุมและสอบทานงานตรวจสอบและการส่งเสรมิการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้มี
คุณภาพอย่างสม ่าเสมอ 

 

๖.๖ การติดตามผล 
ส านักงานต้องก าหนดให้มีกระบวนการติดตามผล เพื่อให้ได้รบัความ

เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่านโยบายและวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัระบบการควบคุมคุณภาพมี
ความเหมาะสม เพยีงพอ และมกีารปฏบิตัติามอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยด าเนินการดงันี้ 

๖.๖.๑ จดัใหม้กีารตดิตาม สอดส่องดูแล และประเมนิผลระบบการควบคุม
คุณภาพของส านักงานอย่างต่อเนื่อง 

๖.๖.๒ ก าหนดความรบัผดิชอบในกระบวนการตดิตามผล โดยมอบหมาย
ใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจตามกฎหมาย รวมถงึประสบการณ์อย่างเหมาะสมเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการตดิตามผลการควบคุมคุณภาพ 

๖.๖.๓ จดัให้มีผู้สอบทานที่เป็นอิสระในการสอบทานงานตรวจสอบ โดย
ผูส้อบทานตอ้งไม่มส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานตรวจสอบนัน้ 
 

๗. การจดัท าและจดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน 
 

ผูต้รวจสอบต้องจดัท าและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานการตรวจสอบเพื่อใช้ในการ
อ้างอิง สอบทานและยืนยันความถูกต้องของผลการตรวจสอบตลอดกระบวนการ
ตรวจสอบ โดยการจดัเกบ็ตอ้งท าอย่างเป็นระบบปลอดภยั สะดวกในการสบืคน้ 
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๑๙๙ 

ภาค ๒ 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน 

 

๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน 
 

มาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิดา้นการตรวจสอบการเงนินี้ จัดท าขึน้เพื่อใชใ้น
การตรวจสอบการเงนิ โดยสามารถด าเนินการไดท้ัง้ในลกัษณะการตรวจสอบทีเ่กี่ยวเน่ือง
กบัการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย การตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการ
ด าเนินงาน หรอืการตรวจสอบการเงนิโดยเฉพาะแต่เพยีงอย่างเดยีว 
 

๒. ค านิยาม 
 

๒.๑ การตรวจสอบการเงิน หมายถงึ การตรวจสอบการแสดงข้อมูลทาง
การเงนิของหน่วยรบัตรวจว่าเป็นไป
ตาม แม่บทการรายงานทางการเงนิ 
และอาจรวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ที่มผีลกระทบ
ต่อการก าหนดจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญใน
รายงานการเงนิ 
 

๒.๒ หน่วยงานของรฐั หมายถงึ หน่วยงานของรฐัตามกฎหมายว่า
ดว้ยวนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 
 

๒.๓ แม่บทการรายงาน
ทางการเงิน 

หมายถงึ มาตรฐานการบญัชทีี่หน่วยรบัตรวจ
ใช้ในการจดัท ารายงานทางการเงิน 
ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ 
มาตรฐานการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป 
ห รือม าตรฐานการบัญ ชี อื่ น ที่
หน่วยงานของรฐัก าหนด 
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๒๐๐ 

๒.๔ รายงานการเงิน 
 

หมายถงึ รายงานการเงินตามรอบระยะเวลา
บญัชีที่หน่วยงานของรฐัต้องจัดท า
ขึน้ ซึง่รายงานการเงนิอย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ
และงบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงนิทัง้เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึง
การก่อหนี้  ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิการ
คลงัของรฐั 
 

๒.๕ รายงานการเงิน 
แผ่นดินประจ าปี 

หมายถงึ รายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ
ที่กระทรวงการคลังต้องจัดท าขึ้น 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงนิ งบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ  งบ
กระแสเงินสด และรายงานการรับ
จ่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ  ทัง้นี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลงัของรฐั 
 

๒.๖ ส่ิงท่ีผู้บริหารได้ 
ให้การรบัรองไว้
(assertions) 

หมายถงึ การที่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ 
ได้ให้การรับรองรายงานการเงิน
อย่างชดัเจน หรอืโดยนัยถอืไดว้่าได้
มกีารรบัรอง ซึ่งผูต้รวจสอบนามาใช้
ในการพิจารณาว่าการแสดงข้อมูล
หรือการไม่แสดงข้อมูลในรายงาน
การเงนินัน้ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิหรอืไม่ 
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๓. หลกัการพื้นฐานในการตรวจสอบการเงิน 
 

๓.๑ การตรวจสอบการเงิน 
การตรวจสอบการเงนิมวีตัถุประสงค์โดยรวม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความเชื่อมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ข ัดต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ซึ่งช่วย
ใหผู้้ตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นได้ว่า รายงานการเงนิได้จดัท าขึน้ในสาระส าคญั
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รวมทัง้การรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบตามแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบการเงนิภาครฐัทีส่ านักงานก าหนด และมาตรฐานการสอบบญัชทีี่สภาวชิาชพี
บญัชปีระกาศก าหนด 
 

๓.๒ การตรวจสอบการเงินรวมถึงการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 
๓.๒.๑ การตรวจสอบบญัชขีองรฐัหรอืบญัชขีองหน่วยรบัตรวจหรอืรายงาน

ทางการเงนิอื่น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องจดัท าขึ้นให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายทัว่ไปของแม่บท
การรายงานทางการเงนิ 

๓.๒.๒ การตรวจสอบการจดัท า การอนุมตัิ การบริหารงบประมาณ และ
การตดัสนิใจอื่นในการจดัสรรทรพัยากร รวมถงึการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง 

๓.๒.๓ การตรวจสอบนโยบาย แผนงาน หรอืกิจกรรม ที่ก าหนดขึ้นโดย
กฎหมายหรอืแหล่งทีม่าของเงนิทุน 

๓.๒.๔ การตรวจสอบขอบเขตความรบัผดิชอบทีก่ าหนดขึน้ตามกฎหมาย 
๓.๒.๕ การตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณและ

บญัชีทุนส ารองเงนิตราประจ าปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตาม
ความเป็นจรงิหรอืไม่ 

๓.๒.๖ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้
ประโยชน์ การเกบ็รกัษา และการบรหิารซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สิทธ ิและผลประโยชน์
ของหน่วยรบัตรวจ หรอืทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอือ านาจใชจ้่ายของหน่วยรบัตรวจว่า
เป็นไปตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบตามค านิยามทีก่ าหนดไวใ้นภาค ๓ หรอืไม่ 

๓.๒.๗ การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ตามมาตรฐานงานสอบ
ทานส าหรับรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ของ
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส าหรบัรฐัวสิาหกจิซึ่งไม่ใช่บรษิทัมหาชนจ ากดั ที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
การบญัชแีละการเงนิของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓.๒.๘ การตรวจสอบอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับรายงานการเงิน ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบหรือหน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่กฎหมาย
ก าหนดใหม้สีทิธริอ้งขอใหส้ านักงานเป็นผูต้รวจสอบ 
 

๓.๓ การให้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล (reasonable assurance) 
ในการตรวจสอบรายงานการเงิน ผู้ตรวจสอบต้องได้มาซึ่งความเชื่อมัน่

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่ อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ความ
เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลเป็นความเชื่อมัน่ในระดบัสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ตรวจสอบได้
รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอ เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบ
บญัชใีหอ้ยู่ในระดบัต ่าทีย่อมรบัได ้ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่
ความเชื่อมัน่ในระดบัสูงสุด เน่ืองจากการตรวจสอบมขี้อจ ากดัสบืเน่ือง ซึ่งท าใหห้ลกัฐาน
การสอบบญัชส่ีวนใหญ่ทีผู่้ตรวจสอบใชใ้นการสรุปผลและแสดงความเหน็นัน้มลีกัษณะที่
ตอ้งใชดุ้ลพนิิจมากกว่าทีจ่ะเป็นหลกัฐานทีใ่หข้อ้สรุปในตวัเอง 
 

๓.๔ การให้ความเช่ือมัน่อย่างจ ากดั (limited assurance) 
การสอบทานรายงานการเงนิหรอืการปฏิบตังิานอื่นทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อให้

ผูต้รวจสอบลดความเสีย่งของการใหค้วามเชื่อมัน่ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้แต่ยงัมคีวาม
เสีย่งสงูกว่าการใหค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงขอ้สรุป
จากวธิปีฏบิตัทิีผู่ต้รวจสอบปฏบิตัแิละหลกัฐานทีไ่ดร้บัในรูปแบบทีแ่สดงว่ามเีรื่องที่ท าให้
ผู้ตรวจสอบเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ความเชื่อมัน่มีการแสดงข้อมูลขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรอืไม่ 
 

๓.๕ ความมีสาระส าคญั (materiality) 
กรณีที่ปรากฏว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิรวมถึงการไม่แสดง

ขอ้มูลดว้ยกรณีดงักล่าวจะมสีาระส าคญัหรอืไม่ กต็่อเมื่อการแสดงขอ้มลูหรอืการไม่แสดง
ขอ้มูลนัน้ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิรายการหนึ่งรายการใดหรอืทุกรายการ ซึ่งเมื่อน าขอ้เท็จจรงิ
ดงักล่าวมาพจิารณาโดยรวมแล้วจะสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชร้ายงานการเงนิ 
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ส าหรบัภาครฐั ความมสีาระส าคญัไม่ไดจ้ ากดัอยู่ทีก่ารตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิ
ของผูใ้ชร้ายงานการเงนิเท่านัน้ เนื่องจากรฐับาลอาจต้องด าเนินการตามแผนงานทีไ่ดว้างไว ้
หรอืในบางครัง้รฐับาลต้องใหเ้งนิอุดหนุนหรอืใหค้วามช่วยเหลอืที่จ าเป็น โดยทัว่ไปแล้วใน
หน่วยงานภาครฐั ความมสีาระส าคญัเชงิคุณภาพมบีทบาทมากกว่าในหน่วยงานประเภทอื่น 
ซึ่งอาจเป็นผลกระทบมาจากการเมือง สังคม และอื่น ๆ นอกจากนี้การประเมินความมี
สาระส าคญัรวมถึงการพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ เมื่อมีหรอืไม่มีการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูล และปัจจยัเชงิคุณภาพอื่นในการตรวจสอบเฉพาะกรณี เป็นสิง่ส าคญั
ในการใชดุ้ลพนิิจของผูต้รวจสอบ 

ผูต้รวจสอบควรน าหลกัการของความมสีาระส าคญัไปใชท้ัง้ในการวางแผน
และการปฏบิตังิานตรวจสอบ และในการประเมนิผลกระทบของการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิที่พบในการตรวจสอบและการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีย่ ังไม่ได้แก้ไข 
(ถา้ม)ี ในรายงานการเงนิและในการแสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัช ี
 

๓.๖ การใช้ดลุพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (professional judgment) 
ในการปฏบิตังิานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบควรน าแนวคดิเรื่องการใชดุ้ลพนิิจ

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีมาใชต้ลอดกระบวนการตรวจสอบ โดยน าความรูห้รอืทกัษะที่ได้
จากการฝึกอบรม และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ในบรบิทของมาตรฐานการสอบบญัช ี
มาตรฐานการบญัช ีและขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งไปใชใ้นการตดัสนิใจอยา่ง
รอบคอบในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบ 

ในการวางแผน การปฏบิตัิงานตรวจสอบ การสรุปผล และการรายงานผล
การตรวจสอบรายงานการเงนิ ให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดย
ตระหนักว่าอาจมสีถานการณ์ที่ท าให้รายงานการเงนิแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนั
เป็นสาระส าคญั 
 

๓.๗ การสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (professional scepticism) 
ในการปฏบิตังิานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรมกีารสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้

ประกอบวชิาชพี ตลอดกระบวนการตรวจสอบ โดยมทีศันคตแิละความนึกคดิในการตัง้ขอ้
สงสยั การใชว้จิารณญาณในการประเมนิสถานการณ์ทีอ่าจชี้ใหเ้หน็ถงึการแสดงขอ้มูลที่
ขดัต่อขอ้เท็จจรงิทีอ่าจเกดิขึน้จากขอ้ผดิพลาด หรอืการทุจรติ และการประเมนิหลกัฐาน
การตรวจสอบอย่างระมดัระวงั 

ในการวางแผน การปฏบิตัิงานตรวจสอบ การสรุปผล และการรายงานผล
การตรวจสอบรายงานการเงนิ ให้ผู้ตรวจสอบใช้การสงัเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
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วชิาชพี โดยตระหนักว่าอาจมสีถานการณ์ที่ท าให้รายงานการเงนิแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั 
 

๔. การด าเนินการตรวจสอบการเงิน 
 

การตรวจสอบการเงินมีข ัน้ตอนหลกัอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ การจดัท าหนังสือ
ยนืยนัการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการวางแผนการตรวจสอบ การปฏบิตังิานตรวจสอบ และ
การรายงานผลการตรวจสอบ 
 

๔.๑ การจดัท าหนังสือยืนยนัการปฏิบติังานสอบบญัชี 
๔.๑.๑ ก่อนการปฏิบตัิงานตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบจดัท าหนังสอืยนืยนั

การปฏบิตังิานสอบบญัชถีงึหน่วยรบัตรวจ เพื่อใหผู้บ้รหิารหรอืผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล
ของหน่วยรบัตรวจรบัทราบและเหน็ชอบ ซึง่หนังสอืดงักล่าวต้องมเีนื้อหาสาระอย่างน้อย 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการตรวจสอบรายงานการเงนิ 
(๒) ความรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบ 
(๓) ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 
(๔) การระบุเกี่ยวกบัแม่บทการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งในการ

จดัท ารายงานการเงนิ 
(๕) การอ้างถึงรูปแบบและเนื้อหาที่ต้องการของรายงานใด ๆ ที่ออก

โดยผูต้รวจสอบ 
(๖) ขอ้ความทีร่ะบุว่ารูปแบบและเน้ือหาของรายงานอาจจ าเป็นตอ้ง

ปรบัเปลีย่นอนัเนื่องมาจากผลการตรวจสอบ 
๔.๑.๒ ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลของ

หน่วยรบัตรวจที่ก าหนดในหนังสือยนืยนัการปฏิบตัิงานสอบบญัชนีัน้ ผู้บรหิารและผู้มี
หน้าทีใ่นการก ากบัดแูลจะตอ้งไดร้บัทราบและเขา้ใจว่าตนมคีวามรบัผดิชอบ ดงันี้ 

(๑) การจดัท ารายงานการเงนิใหเ้ป็นไปตามแม่บทการรายงานทาง
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการน าเสนอรายงานการเงนิดงักล่าวโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 

(๒) การควบคุมภายในที่ผู้บรหิารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล
ของหน่วยรบัตรวจ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท ารายงานการเงนิที่ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือ
ขอ้ผดิพลาด และ 
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๒๐๕ 

(๓) การจดัเตรยีม 
(ก) การเข้าถึงข้อมูลทัง้หมดที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากบัดแูลของหน่วยรบัตรวจตระหนักว่าเกีย่วขอ้งกบัการจดัท ารายงานการเงนิ เช่น การ
บนัทกึบญัช ีเอกสารหลกัฐาน และขอ้มลูอื่น 

(ข) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ตรวจสอบอาจขอจากผู้บริหารและผู้มี
หน้าทีใ่นการก ากบัดแูลของหน่วยรบัตรวจเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ 

(ค) การเขา้ถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยรบัตรวจได้
อย่างไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าจ าเป็นที่จะต้องได้รบัหลกัฐานการสอบ
บญัชจีากบุคคลเหล่านัน้ 

 

๔.๒ การวางแผนการตรวจสอบ 
เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล การวางแผนการตรวจสอบ ควร

มขี ัน้ตอนหลกั ดงันี้ 
๔.๒.๑ การท าความเขา้ใจหน่วยรบัตรวจและสภาพแวดล้อมของหน่วยรบั

ตรวจ รวมถงึการควบคุมภายใน 
๔.๒.๒ การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ

ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ในระดับงบการเงิน (financial statement level) และใน
ระดบัสิง่ทีผู่บ้รหิารใหก้ารรบัรองไว ้(assertion level) 

๔.๒.๓ การก าหนดความมสีาระส าคญัในการวางแผนและการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบการเงนิ 

๔.๒.๔ การจดัท าแผนการสอบบญัชโีดยรวมเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งที่
ไดป้ระเมนิไว ้ซึ่งแผนการสอบบญัชโีดยรวมต้องไดร้บัการบนัทกึและปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนั
ตามความจ าเป็นในระหว่างการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
 

๔.๓ การปฏิบติังานตรวจสอบ 
๔.๓.๑ การเปิดตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบจดัท าหนังสอืถึงหน่วยรบัตรวจเพื่อ

แจง้การเปิดตรวจ และในการเขา้ตรวจสอบ ผูต้รวจสอบตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.๓.๒ การปฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล 
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติงาน 
ใหเ้ป็นไปตามแผนการสอบบญัชโีดยรวมทีก่ าหนดไวแ้ละใชว้ธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
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๒๐๖ 

ในแต่ละสถานการณ์  ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถได้ข้อสรุปอย่างมเีหตุผลในการ
แสดงความเหน็ของผูต้รวจสอบ 

๔.๓.๓ การสื่อสารกบัหน่วยรบัตรวจ และการเปิดโอกาสใหห้น่วยรบัตรวจชีแ้จง 
(๑) ระหว่างการตรวจสอบ 

ใหผู้ต้รวจสอบสื่อสารกบัผูร้บัตรวจหรอืเจา้หน้าที่ของหน่วยรบั
ตรวจตลอดกระบวนการตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูประกอบการตรวจสอบ โดยการ
สื่อสารอาจกระท าไดท้ัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืดว้ยวาจา 

หากผู้ตรวจสอบพบการแสดงข้อมูลที่ ข ัดต่อข้อเท็จจริง 
ที่รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้รบัตรวจหรอืเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยรบัตรวจที่รบัผดิชอบทราบอย่างทนัท่วงที หากไม่ขดัต่อกฎหมายหรอืข้อบงัคบั 
ทีจ่ ากดัเรื่องการสื่อสาร และขอใหผู้ร้บัตรวจหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจทีร่บัผดิชอบ
ชี้แจงหรอืแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ หากผู้รบัตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยรบัตรวจที่รบัผดิชอบปฏิเสธที่จะแก้ไขตามที่ผูต้รวจสอบแจ้ง ผู้ตรวจสอบต้องท า
ความเขา้ใจในเหตุผลของผูร้บัตรวจหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจทีร่บัผดิชอบทีไ่ม่ท า
การแก้ไข และท าการประเมินว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

(๒) ในการปิดตรวจ 
ให้ผู้ตรวจสอบจดัให้มกีารประชุมกับผู้รบัตรวจหรอืเจ้าหน้าที่

ของหน่วยรบัตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ โดยใหโ้อกาสผูร้บัตรวจหรือเจา้หน้าที่ของ
หน่วยรบัตรวจไดอ้ธบิายขอ้เทจ็จรงิ ชี้แจงเหตุผล และแสดงพยานหลกัฐานซึ่งผูร้บัตรวจ
อาจจดัส่งใหภ้ายหลงัการประชุมก็ได ้แต่ต้องภายในระยะเวลาทีผู่ต้รวจสอบก าหนด  แต่
ทัง้นี้ ตอ้งก่อนการออกรายงานผลการตรวจสอบ 
 

๔.๔ การรายงานผลการตรวจสอบ 
๔.๔.๑ รายงานของผูส้อบบญัช ี

(๑) แบบรายงานของผูส้อบบญัชอีย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
(ก) ชื่อรายงาน 
(ข) ชื่อผูร้บัรายงาน 
(ค) ความเหน็ 
(ง) เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
(จ) ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่อรายงานการเงนิ 
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๒๐๗ 

(ฉ) ความรบัผดิชอบของผู ส้อบบญัชตี ่อการตรวจสอบ 
รายงานการเงนิ 

(ช) ลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามในรายงานของผูส้อบบญัช ี
(ซ) วนัทีใ่นรายงาน 

(๒) เน้ือหารายงานของผูส้อบบญัชแีละความเหน็ต่อรายงานการเงนิ
ของหน่วยรบัตรวจ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิการตรวจสอบการเงนิภาครฐัที่ส านักงาน
ก าหนด และมาตรฐานการสอบบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชปีระกาศก าหนด 

๔.๔.๒ ในการตรวจสอบหากผู้ตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้  ให้
ผู้ตรวจสอบจดัท ารายงานขอ้เสนอแนะแยกต่างหากจากรายงานของผู้สอบบญัชแีละเสนอ
ผูว้่าการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูว้่าการเพื่อด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

(๑) การไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ี
หรอืแบบแผนการปฏบิตัริาชการ เมื่อการแสดงขอ้มลูนัน้มผีลกระทบต่อรายการทีแ่สดงใน
รายงานการเงนิ 

(๒) การไม่จดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิตามมาตรฐานการบญัชี
ภาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐั 

(๓) การไม่จดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิตามมาตรฐานการบัญชีที่
รบัรองทัว่ไป 

(๔) การไม่จดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิตามที่กฎหมายว่าด้วย
การบรหิารทุนหมุนเวยีนก าหนด 

(๕) การไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนดเกีย่วกบัการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 

๔.๕ ระยะเวลาในการตรวจสอบรายงานการเงิน 
ให้ส านักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานเห็นชอบตรวจสอบรายงาน

การเงนิทีห่น่วยงานของรฐัส่งใหภ้ายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

๔.๖ การแจ้งผลการตรวจสอบ 
ผูว้่าการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูว้่าการต้องแจง้ผลการตรวจสอบเป็น

หนังสอืพรอ้มรายงานการตรวจสอบใหห้น่วยรบัตรวจหรอืผู้รบัตรวจตามแบบทีก่ าหนด 
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๒๐๘ 

๕. การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
 

๕.๑ การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบหรอืการปฏบิตัหิน้าที ่มดีงัต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ การเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งหากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบให้
เปิดเผยได้เฉพาะกรณีเพื่อประโยชน์ในการระงบัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทาง
ราชการ แต่จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

๕.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องที่ผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้
เปิดเผยเฉพาะสรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นโดยไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผดิ 

๕.๒ การเปิดเผยรายงานการตรวจสอบและการใหเ้อกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้อง
กบัการตรวจสอบให้แก่หน่วยงานของรฐัที่มอี านาจในการร้องขอขอ้มูลให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

๖. การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

ผู้ตรวจสอบต้องติดตามการด าเนินการของหน่วยรบัตรวจตามข้อสงัเกตหรอื
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดใ้หไ้วภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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๒๐๙ 

ภาค ๓ 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
 

มาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายนี้ 
จดัท าขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมลกัษณะงาน 
ดงัต่อไปนี้ 
 

๑.๑ การตรวจสอบตามภารกิจหลกั ได้แก่ 
การตรวจสอบการจดัเกบ็รายได ้การรบั การใชจ้่าย การใชป้ระโยชน์ การ

เกบ็รกัษา และการบรหิารซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ สทิธ ิและผลประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจหรอื
ทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอือ านาจใชจ้่ายของหน่วยรบัตรวจ 

 

๑.๒ การตรวจสอบอ่ืนตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถด าเนินการได้ทัง้ใน
ลกัษณะการตรวจสอบที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบการเงนิ การตรวจสอบร่วมกบัการ
ตรวจสอบ ผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการด าเนินงาน หรอืการตรวจสอบการปฏบิตัติาม
กฎหมายโดยเฉพาะแต่เพยีงอย่างเดยีว 
 

๒. ค านิยาม 
 

๒.๑ การตรวจสอบ 
การปฏิบติัตาม
กฎหมาย 

หมายถงึ การตรวจสอบการจดัเกบ็รายได ้การ
รบั การใชจ้่าย การใชป้ระโยชน์ การ
เก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์
ของหน่วยรบัตรวจหรอืทีอ่ยู่ในความ
ครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของ
หน่วยรบัตรวจรวมถึงการตรวจสอบ
อื่นตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
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๒๑๐ 

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวขอ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์
ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 
 

๒.๒ เกณฑท่ี์ใช้ 
ในการตรวจสอบ 

หมายถงึ (๑) กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติ
คณะรัฐมนตรี แบบแผนการ
ปฏบิตัริาชการ และสญัญา 

(๒) หลกัการทัว่ไปในการบรหิารทาง
การเงนิที่ด ีหลกัการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐรวมทั ้ง
หลกัการทีย่อมรบัโดยทัว่ไปหรอื
แนวปฏิบตัทิี่ดใีนระดบัชาตหิรือ
แนวปฏบิตัทิีด่ใีนระดบัสากล 

 
๒.๓ สญัญา หมายถงึ ข้อตกลงที่ท าขึ้นระหว่างหน่วยรับ

ตรวจกับบุคคลใดในการบรหิารเงิน
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน เช่น 
สญัญาจดัซื้อจดัจา้ง สญัญาสมัปทาน 
สัญญาร่วมทุ นหรือสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงอื่นใดทีม่ลีกัษณะของการใช้
หรือบริหารเงินหรือทรัพย์สินของ
แผ่นดนิ เป็นตน้ 
 

๒.๔ การให้ความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผล 

หมายถงึ การตรวจสอบทีจ่ะต้องด าเนินการใน
ระดบัครอบคลุมสาระส าคญัทัง้หมด
ของเรื่องที่ตรวจสอบเพื่ อให้ งาน
ตรวจสอบได้คุณภาพสูงสุดเท่าที่จะ
สามารถด าเนินการได้และมีความ
น่าเชื่อถืออย่างสมเหตุสมผลต่อ
สรุปผลการตรวจสอบและความเห็น
ของผูต้รวจสอบ 
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๒๑๑ 

๒.๕ การให้ความเช่ือมัน่
อย่างจ ากดั 

หมายถงึ การตรวจสอบที่ จ าเป็ นจะต้ อง
ด าเนินการตรวจสอบในระดับที่
ครอบคลุมแต่เพียงสาระส าคญับาง
ประเด็นของเรื่องที่จะตรวจสอบ
เท่านัน้ เนื่องจากมคีวามจ าเป็นหรอื
ข้อจ ากัดที่ เกิ ดจาก ปั จจัยบาง
ประการ เช่น ความจ าเป็นเร่งด่วน 
กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 
ที่จ ากัด ความต้องการของผู้ ใช ้
รายงานการตรวจสอบที่ประสงค์ 
จะให้ตรวจสอบแต่เพยีงในขอบเขต
ของสาระส าคญับางประการเท่านัน้ 
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณหรือ
จ านวนเจ้าห น้ าที่  ปริมาณงาน
ตรวจสอบที่มากเกินกว่าปกติวิสัย 
ที่จะสามารถท าการตรวจสอบได้
อย่ างครบถ้ วน การขาดแคลน
เจ้ า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ ที่ เ ป็ น
ผู้ เชี่ ย วช าญ เฉพ าะท างท า ให ้
ไม่สามารถตรวจสอบในสาระส าคญั
ทัง้หมดได้ หรือมีเหตุผลสมควรที่ 
จะประหยัดเวลาและทรัพยากร 
ในการตรวจสอบหากผู้ตรวจสอบ
สามารถคาดหมายได้ว่าผลของ 
การตรวจสอบในระดับให้ความ
เชื่ อ มั ่น อ ย่ า งจ า กั ด เช่ น นี้ จ ะ 
ไม่ แตกต่ างไปจากผลของการ
ตรวจสอบในระดบัให้ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผล 
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๒๑๒ 

๒.๖ พยานหลกัฐาน หมายถงึ สิ่งที่ สามารถพิสูจน์ข้อเท็ จจริง 
ได้แก่ พยานเอกสาร พยานบุคคล 
และพยานวัตถุ แต่ต้องเป็นพยาน
ชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  
มีค ามัน่สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง 
หรอืโดยมชิอบประการอื่น 
 

 

๓. หลกัการพื้นฐานในการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

๓.๑ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ครอบคลุมการตรวจสอบการเงนิ
ของหน่วยรบัตรวจซึ่งรวมถงึตรวจการจดัเกบ็รายได ้การรบั การใชจ้่าย การใชป้ระโยชน์ 
การเกบ็รกัษา และการบรหิารซึ่งเงนิ ทรพัยส์นิ สทิธ ิและผลประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจ
หรอืทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอือ านาจใชจ้่ายของหน่วยรบัตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีและแบบแผนการปฏิบตัริาชการหรอืไม่ และตรวจว่า
การใชจ้่ายเงนิหรอืการใชป้ระโยชน์นัน้เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 

๓.๒ ผู้ตรวจสอบต้องรกัษาไว้ซึ่งความเทีย่งธรรมและเป็นกลางในการก าหนด
วตัถุประสงค์และเกณฑ์ที่ใชใ้นการตรวจสอบ นอกจากนี้พงึระมดัระวงัการติดต่อสื่อสาร
และหลกีเลี่ยงอทิธพิลจากผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเทีย่งธรรมและ
เป็นกลางในการจดัท ารายงานการตรวจสอบ  ทัง้นี้ เพื่อให้ขอ้ตรวจพบและสรุปผลการ
ตรวจสอบมคีวามเป็นธรรมเป็นทีป่ระจกัษ์แก่บุคคลภายนอก 

๓.๓ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบควรค านึงถึง  
การก าหนดประเด็น การตรวจสอบ เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ การก าหนดระดบัความ
เชื่อมัน่ในการตรวจสอบ การก าหนดและวิเคราะห์ระดับสาระส าคัญของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ การศกึษาขอ้มูลทัว่ไปและการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจ การพจิารณา
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิการทุจรติ รวมถงึการตดิต่อสื่อสารกบัหน่วยรบัตรวจ 
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๒๑๓ 

๔. การวางแผนการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

๔.๑ ข้อพิจารณาเบือ้งต้นในการวางแผนการตรวจสอบ 
๔.๑.๑ การคดัเลอืกหน่วยรบัตรวจ 

ผูต้รวจสอบควรศกึษา รวบรวมขอ้มูล และพจิารณาคดัเลอืกหน่วย
รบัตรวจและจดัล าดบัความส าคญัของหน่วยรบัตรวจตามระดบัความเสี่ยงที่ประเมนิได ้ 
ทัง้นี้  เพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุมการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้
ประโยชน์ การเก็บรกัษา และการบริหารงบประมาณแผ่นดินของหน่วยรับตรวจที่มี
นัยส าคญั และบรรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กรณีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่มีที่มาจากการ
ตรวจสอบลกัษณะอื่น ผูต้รวจสอบอาจไม่น าหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหน่วยรบัตรวจขา้งตน้
มาใชก้ไ็ด ้

๔.๑.๒ การคดัเลอืกและจดัล าดบัความส าคญัของเรื่องทีจ่ะตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบควรศึกษา รวบรวมข้อมูล และพิจารณาคดัเลือกงาน 

โครงการ สญัญา และกิจกรรมของหน่วยรบัตรวจที่เห็นว่ามีความส าคญัควรได้รบัการ
ตรวจสอบ และจัดล าดับความส าคัญของงาน โครงการ สัญญา และกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบตามระดบัความเสี่ยงที่ประเมินได้ก่อนที่จะพิจารณาคดัเลือกงาน โครงการ 
สญัญา และกจิกรรมเพื่อตรวจสอบต่อไป  ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดั 
มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ 

กรณีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่มี ที่มาจากการ
ตรวจสอบลักษณะอื่น ผู้ตรวจสอบอาจไม่น าหลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคญัของเรื่องทีจ่ะตรวจสอบขา้งตน้มาใชก้ไ็ด้ 

๔.๑.๓ การระบุผูใ้ชร้ายงานการตรวจสอบ 
ผูต้รวจสอบควรระบุผูใ้ช้รายงานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นฝ่ายนิติ

บัญญัติฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารของส านักงาน หน่วยรบัตรวจ 
องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าเป็นต้องใช้
รายงานการตรวจสอบ แลว้แต่กรณี เพื่อใหส้ามารถก าหนดระดบัสาระส าคญัของเรื่องทีจ่ะ
ตรวจสอบ ตลอดจนก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ และวธิกีารสื่อสารระดบัความเชื่อมัน่ให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ายงานการตรวจสอบ 
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๒๑๔ 

๔.๑.๔ การระบุผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบของเรื่องทีต่รวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบควรระบุผู้มีหน้าที่รบัผดิชอบของเรื่องที่ตรวจสอบ อนั

ได้แก่ ผู้รบัตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรบัตรวจ ตลอดจนบุคคลอื่นที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบั
ประเดน็การตรวจสอบ แลว้แต่กรณี เพื่อคดัเลอืกเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง
กบัผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบของเรื่องนัน้ ๆ รวมทัง้เพื่อใชใ้นการตดิต่อประสานงานระหว่างกนั
ตลอดกระบวนการตรวจสอบ 
 

๔.๒ การวางแผนการตรวจสอบ 
๔.๒.๑ การก าหนดประเดน็การตรวจสอบ 

ประเด็นการตรวจสอบ หมายถึง สาระส าคัญของเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบว่ามกีารปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตร ี
แบบแผนการปฏิบตัิราชการ และสญัญาหรอืไม่  ซึ่งอาจมีได้หลายลกัษณะแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ อนัเป็นสิง่ที่ก าหนดแนวทางในการแสวงหา
พยานหลกัฐานทีผู่ต้รวจสอบตอ้งรวบรวมเพื่อนามาใชใ้นการวเิคราะห์เทยีบกบัเกณฑท์ีใ่ช้
ในการตรวจสอบ 

ประเด็นการตรวจสอบต้องมีสาระส าคัญเพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยและสามารถตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐาน เพื่อสนับสนุน
สรุปผลการตรวจสอบหรือความเห็นของผู้ตรวจสอบได้อย่ างเพียงพอและถูกต้อง
เหมาะสม โดยประเด็นการตรวจสอบและเกณฑ์ที่ ใช้ในการตรวจสอบต้องมีความ
เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนั 

๔.๒.๒ การก าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบต้องก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือเกณฑ์

มาตรฐานทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหเ้หมาะสมกบัประเดน็ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 
ในกรณีทีม่ปัีญหาในการใชแ้ละตคีวามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบควรพจิารณา
ตคีวามตามลายลกัษณ์อกัษร เจตนารมณ์และความมุ่งหมายของบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
หากยังมีข้อสงสัยผู้ตรวจสอบอาจหารือไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในเรื่อง
ดงักล่าว นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบอาจน าขอ้หารอื ค าวนิิจฉัยหรอืค าพพิากษาที่เกี่ยวขอ้ง
มาใชเ้พื่อประกอบการพจิารณาตคีวามกไ็ด ้
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๒๑๕ 

๔.๒.๓ การก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ในการตรวจสอบ 
การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายทุกเรื่อง เป็นงานให้ความ

เชื่อมัน่ในการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบควรพจิารณาหน้าทีแ่ละอ านาจของผู้ว่าการและ
ส านักงาน ลกัษณะของประเดน็การตรวจสอบ รวมถงึความต้องการของผูใ้ชร้ายงานการ
ตรวจสอบ เพื่อก าหนดระดบัความเชื่อมัน่อย่างเหมาะสม ซึง่แบ่งเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ 

(๑) การใหค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล เป็นการใหค้วามเชื่อมัน่
ในระดบัสูงแต่มใิช่ระดบัสมบูรณ์ สรุปผลการตรวจสอบจะถูกแสดงใหเ้หน็ว่าในความเหน็
ของผู้ตรวจสอบนัน้ ประเด็นการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ เกี่ยวขอ้งในสาระส าคญั
หรอืไม่ และผลการพจิารณาจะใหมุ้มมองทีถู่กตอ้งและเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีใ่ช้
ในการตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติแล้ว การให้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลต้องใช้
พยานหลักฐานในการตรวจสอบมากกว่าการให้ความเชื่อมัน่อย่างจ ากัด โดยต้องมี
กระบวนการตรวจสอบที่ เพิ่มมากขึ้น เช่น การประเมินความเสี่ยง ความเข้าใจ
สภาพแวดลอ้มของหน่วยรบัตรวจ และการประเมนิการออกแบบระบบควบคุมภายในของ
หน่วยรบัตรวจ 

(๒) การให้ความเชื่อมัน่อย่างจ ากดั เป็นการสรุปผลการตรวจสอบ
ว่าจากกระบวนการในการตรวจสอบไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหผู้ต้รวจสอบเชื่อว่า ประเดน็การ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 

๔.๒.๔ การก าหนดและวเิคราะหร์ะดบัสาระส าคญัของเรื่องทีต่รวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาก าหนดระดับสาระส าคัญของเรื่องที่

ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบการตรวจสอบตามมาตรฐานวชิาชพี 
และควรให้ความส าคญักบัประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ ความ
คาดหวังหรือความต้องการของสาธารณชน การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐที่มี
นัยส าคญั รวมถงึการทุจรติ 

การวเิคราะหส์าระส าคญัของเรื่องทีต่รวจสอบควรพจิารณาจาก 
(๑) ปัจจยัเชิงปริมาณ เช่น จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ

ผลกระทบหรอืจ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะตรวจสอบ 
(๒) ปัจจยัเชงิคุณภาพ เช่น ประโยชน์สาธารณะ ความคาดหวงัหรอื

ความตอ้งการของสาธารณชน รวมถงึการทุจรติ 
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๒๑๖ 

๔.๒.๕ การศกึษาขอ้มลูทัว่ไปและการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจ 
(๑) ผูต้รวจสอบควรศกึษารวบรวมขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจหน่วยรบั

ตรวจและสภาพแวดล้อมของหน่วยรบัตรวจ ตลอดจนการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจ 
เพื่อใหก้ารวางแผนและการปฏบิตังิานตรวจสอบเกดิผลสมัฤทธิต์่อการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๒ ) ผู้ ต รวจสอบควรท า ค วาม เข้ า ใจห น่ วย รับ ต รวจแล ะ
สภาพแวดล้อมซึ่งอาจมผีลกระทบต่อประเดน็การตรวจสอบและขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัประเดน็
การตรวจสอบ 

(๓) ในการท าความเข้าใจหน่วยรบัตรวจตาม (๒) ให้ผู้ตรวจสอบ
พจิารณาจากภารกจิที่เกี่ยวขอ้ง กฎหมายต่าง ๆ ปัจจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบ ลกัษณะ
การด าเนินงานโดยทัว่ไป ประกาศ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการก ากับดูแล 
วตัถุประสงค์และยุทธศาสตร์ ตลอดจนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่ขอ้มูลและความ
เขา้ใจทีไ่ดน้ี้ควรจะก าหนดไวใ้นกลยุทธก์ารตรวจสอบของเรื่องนัน้ 

(๔) ผู้ตรวจสอบต้องท าความเข้าใจการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ กล่าวคือ เมื่อได้ก าหนดประเด็นการตรวจสอบแล้ว ให้
ผูต้รวจสอบระบุการควบคุมภายในที่หน่วยรบัตรวจใชใ้นการบรหิารจดัการความเสีย่งในการ
ไม่ปฏบิตัติามเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ  ทัง้นี้ เพื่อช่วยในการพจิารณาโดยใชดุ้ลพนิิจเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีว่าควรจะเขา้ตรวจสอบในประเดน็ดงักล่าวหรอืไม่ เพยีงใด 

(๕) ระบบการควบคุมภายในอาจพิจารณาจากนโยบาย การจัด
องค์กร วธิกีารด าเนินงาน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และหน้าทีซ่ึ่งหน่วยรบัตรวจจดัใหม้ขีึน้
เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งในการไม่ปฏบิตัติามเกณฑอ์ย่างเหมาะสม ระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธผิลนัน้ จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรพัย์สนิของ
หน่วยรบัตรวจ และเป็นประโยชน์ต่อการออกรายงานทัง้ภายในและภายนอกของหน่วย
รบัตรวจ รวมทัง้ช่วยหน่วยรบัตรวจในการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละอ านาจทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงันัน้ 
ผู้ตรวจสอบจงึจ าเป็นต้องเขา้ใจองค์ประกอบทัง้หมดของระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรบัตรวจ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุมกระบวนการในการประเมนิความ
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ระบบสารสนเทศ กิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ และการตดิตามประเมนิผลการควบคุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 

๔.๒.๖ การพจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิการทุจรติ 
ผู้ตรวจสอบต้องระบุและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต 

รวมถงึรวบรวมหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิการทุจรติอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ กรณีที่มีการระบุเหตุอนัควรสงสยัว่ามีการทุจรติ ผู้ตรวจสอบต้องด าเนินการ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รควบคมุและตรวจสอบการคลงัภาครฐั 

 
  

๒๑๗ 

เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าสามารถแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานไดอ้ย่างเพยีงพออนัควร
เชื่อไดว้่ามพีฤตกิารณ์ทุจรติ 

๔.๒.๗ การจดัท ากลยุทธใ์นการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบควรจัดท ากลยุทธ์ในการตรวจสอบและแผนการ

ตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อชีใ้หเ้หน็วา่จะด าเนินการตรวจสอบอยา่งไรในการออก
รายงานการตรวจสอบ  ทัง้นี้  โดยค านึงถึงสถานการณ์ ทรัพยากรอันจ าเป็นในการ
ตรวจสอบ และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบดว้ย 
 

๕. การด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

๕.๑ การปฏิบติังานตรวจสอบ 
๕.๑.๑ วธิปีฏบิตัใินการเขา้ตรวจ 

(๑) ผูต้รวจสอบต้องมหีนังสือแจง้การเขา้ตรวจสอบ และในการเขา้
ตรวจสอบตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) ผูต้รวจสอบควรสื่อสารกบัผูร้บัตรวจและเจา้หน้าทีข่องหน่วยรบั
ตรวจอย่างมปีระสทิธภิาพตลอดการตรวจสอบ แจง้ใหห้น่วยรบัตรวจทราบถงึประเดน็การ
ตรวจสอบ เกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบระดบัความเชื่อมัน่ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 
ตลอดจนหน่วยงาน หรอืโครงการทีอ่ยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบ 

(๓) ในระหว่างการตรวจสอบ การสื่อสารกับหน่วยรับตรวจอาจ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ได้ โดยค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการ
สื่อสาร  ทัง้นี้ อาจสื่อสารดว้ยวาจาหรอืท าเป็นหนังสอื หรอืทัง้สองแบบกไ็ด ้

๕.๑.๒ การรวบรวมพยานหลกัฐานอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
(๑) ผู้ตรวจสอบควรวางแผนและด าเนินการเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง

พยานหลกัฐานที่เพยีงพอและเหมาะสมส าหรบัน าไปใชส้รุปผลการตรวจสอบตามระดบั
ของความเชื่อมัน่ทีก่ าหนดไว ้

ลกัษณะและแหล่งทีม่าของพยานหลกัฐานขึน้อยู่กบัระดบัความ
เชื่อมัน่ทีก่ าหนดไว ้เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ สาระส าคญั ประเด็นการตรวจสอบ และ
ขอบเขตของการตรวจสอบ 

พยานหลกัฐานที่ได้มาจากการตรวจสอบต้องมคีวามเพยีงพอ
และเหมาะสมสมัพนัธก์บัระดบัความเชือ่มัน่ในการตรวจสอบ หากเป็นการใหค้วามเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผล ผูต้รวจสอบต้องรวบรวมพยานหลกัฐานมากกว่าการใหค้วามเชื่อมัน่
อย่างจ ากดั 
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๒๑๘ 

กระบวนการในการรวบรวมพยานหลกัฐานสามารถด าเนินการ
ต่อไปไดจ้นกว่าผูต้รวจสอบจะมัน่ใจไดว้่ามพียานหลกัฐานที่เพยีงพอและเหมาะสม เพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบหรอืความเหน็ของผูต้รวจสอบไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม 

(๒) ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน ผูต้รวจสอบมอี านาจตามมาตรา 
๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กระท าการ ดงัต่อไปนี้ได ้

(ก) ตรวจสอบเงินและทรพัย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร 
หรอืหลกัฐานในการใชจ้่ายและหลกัฐานอื่นทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ 

(ข) ให้ผู้รบัตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือ
ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิมาใหถ้อ้ยค า หรอืส่งมอบบญัช ีทะเบยีน เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นบรรดา
ทีห่น่วยรบัตรวจจดัท าขึน้หรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(ค) อายดับัญชี ทะเบียน เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นที่มีอยู่ใน
ความรบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ 

(ง) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน 
เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยรบัตรวจเท่าที่จ าเป้นเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

(จ) เขา้ไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทติยต์ก หรอืในเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบ คน้ ยดึ หรอือายดั บญัช ีทะเบยีน เอกสาร 
หรอืหลกัฐานอื่น หรอือายดัเงนิหรอืทรพัย์สนิทีเ่กี่ยวกบัหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อว่าเกี่ยวกบั
หน่วยรบัตรวจเท่าทีจ่ าเป็น 

(ฉ) บรรดาบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบถ้าเป็นภาษาต่างประเทศและเจา้หน้าทีไ่ม่อาจเขา้ใจได ้จะขอใหห้น่วยรบัตรวจ
จดัการแปลเป็นภาษาไทยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด้ 

(๓) การรวบรวมพยานหลกัฐานกรณีพบการกระท าอนัมีเหตุควร
สงสยัว่าผดิกฎหมายหรอืทุจรติ 

ในกรณีตรวจสอบพบการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่อาจบ่งชี้ถึงการกระท าผิดกฎหมายหรือทุจริต ผู้ตรวจสอบต้องใช้ความ
ระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี เพื่อมใิหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินการตามกฎหมาย
หรอืการสบืสวนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ผู้ตรวจสอบอาจหารอืกบัทีป่รกึษาทางกฎหมาย
หรอืหน่วยงานก ากบัดูและที่เหมาะสมและอาจสื่อสารประเด็นขอ้สงสยักบัผู้บรหิารของ
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๒๑๙ 

หน่วยรบัตรวจ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ ากบัดูแล และตดิตามผลเพื่อใหแ้น่ใจว่าไดม้ี
การด าเนินการในเรื่องดงักล่าวแลว้ 
 

๕.๒ การประเมินพยานหลกัฐานและการสรปุผลการตรวจสอบ 
๕.๒.๑ การประเมนิพยานหลกัฐาน 

(๑) ผูต้รวจสอบต้องเปรยีบเทยีบพยานหลกัฐานทีไ่ดม้ากบัเกณฑ์ที่
ใชใ้นการตรวจสอบเพื่อจดัท าขอ้ตรวจพบและสรุปผลการตรวจสอบ 

(๒) ผู้ตรวจสอบต้องน าพยานหลกัฐานที่รวบรวมมาได้ พร้อมทัง้
ขอ้คดิเหน็ หรอืค าชีแ้จงและเหตุผล หรอืความจ าเป็นของหน่วยรบัตรวจมาวเิคราะหโ์ดย
ใชดุ้ลพนิิจ การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

(๓) ในการวิเคราะห์พยานหลักฐาน ผู้ตรวจสอบต้องประเมิน
พยานหลกัฐานว่ามคีวามเพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะน าไปสรุปผลการตรวจสอบหรอืไม่ 

(๔) ผูต้รวจสอบตอ้งน าพยานหลกัฐานทัง้หมดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
ขอ้ตรวจพบมาพจิารณา  ทัง้นี้ เพื่อให้การแสดงความเห็นเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม เป็น
กลาง และปราศจากการมส่ีวนไดเ้สยี 

(๕) ผู้ตรวจสอบควรประเมินขอบเขตของการตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการไปแลว้เพื่อพจิารณาว่ามพียานหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะสรุปผลการตรวจสอบได้
หรอืไม่ เพยีงใด ในกรณีทีพ่ยานหลกัฐานไม่เพยีงพอ ผูต้รวจสอบอาจพจิารราด าเนินการ
ตรวจสอบเพิม่เตมิ หรอืสรุปผลการตรวจสอบ ใหส้อดคลอ้งกบัพยานหลกัฐานทีม่อียู่อย่าง
จ ากดันัน้ 

๕.๒.๒ การสรุปผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบต้องสรุปผลการตรวจสอบว่าประเด็นการตรวจสอบ

เป็นไปตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบหรอืไม ่โดยพจิารณาจากขอ้ตรวจพบทีม่นีัยส าคญั
ในทุกแง่มุม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยขอ้เท็จจรงิ ขอ้กฎหมาย ความเสยีหาย (ถ้าม)ี 
ความเหน็พรอ้มเหตุผลและขอ้เสนอแนะ 

 

๕.๓ การให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหาแก่
หน่วยรบัตรวจ 

๕.๓.๑ ในระหว่างการตรวจสอบ 
(๑) ผู้ตรวจสอบควรพิจารณ าเหตุผลและความจ าเป็นอย่าง

เหมาะสมในการใหค้ าแนะน าหรอืขอ้แกไ้ขปรบัปรุงทีห่น่วยรบัตรวจพงึกระท า 
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๒๒๐ 

(๒) ผูต้รวจสอบสามารถใหค้ าแนะน าในเชงิสรา้งสรรค์ ซึง่จะช่วยใน
การส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีแต่ไม่ควรใหค้ าแนะน า
ทีม่ลีกัษณะเป็นรายละเอยีดซึ่งอาจกระทบต่อการบรหิารงานภายในของหน่วยรบัตรวจ 
และมผีลต่อความเป็นกลางของผูต้รวจสอบ 

(๓) ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องอันมิใช่สาระส าคัญ หรือ
ขอ้บกพร่องอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัหน่วยรบัตรวจ ผูต้รวจสอบควรท าความเขา้ใจกบั
ผู้บรหิารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลของหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้
หน่วยรบัตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องเหล่านัน้ และป้องกันไม่ให้เกิดขอ้บกพร่องในลกัษณะ
เช่นนี้อกีในโอกาสต่อไป 

หากพบขอ้บกพร่องทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่รฐัหรอืหน่วยรบั
ตรวจ ควรแนะน าหน่วยรบัตรวจใหม้กีารแก้ไขใหถู้กตอ้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจสาเหตุทีเ่กดิความ
บกพร่องทีต่รวจพบและปฏบิตัใิหถู้กตอ้งต่อไป 

๕.๓.๒ ขอ้เสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบควรให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่

สอดคลอ้ง เป็นเหตุเป็นผลกบัขอ้ตรวจพบ และอยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยรบัตรวจ
ซึง่สามารถปฏบิตัไิด ้

 

๕.๔ วิธีปฏิบติัเมื่อพบพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือว่าอาจมีการกระท าผิดกฎหมาย
หรือทุจริต 

กรณีผูต้รวจสอบพบการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
มตคิณะรฐัมนตร ีและแบบแผนการปฏบิตัริาชการ ซึ่งมพีฤตกิารณ์น่าเชื่อไดว้่าอาจมกีาร
กระท าผดิกฎหมายหรอืทุจรติ ผูต้รวจสอบควรปฏบิตังิานตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงั
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและแจ้งข้อตรวจพบนัน้ต่อผู้มีหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนไม่
กระท าการใด ๆ ทีอ่าจเขา้ไปก้าวก่ายหรอืแทรกแซงต่อการด าเนินการใด ๆ ต่อไปในทาง
กฎหมายของหน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจในเรื่องดงักล่าว 
 

๕.๕ การเปิดโอกาสให้หน่วยรบัตรวจช้ีแจง 
๕.๕.๑ ในการตรวจสอบผู้ตรวจสอบต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรบั

ตรวจไดช้ีแ้จงเหตุผลและแสดงพยานหลกัฐานของตน 
๕.๕.๒ ผู้ตรวจสอบควรให้ความส าคญัและพจิารณาขอ้คดิเหน็ หรอืค าชี้แจง

และเหตุผล หรอืความจ าเป็นของหน่วยรบัตรวจทีม่ตี่อขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบ 
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๒๒๑ 

๕.๕.๓ เมื่อผู้ตรวจสอบได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่อง 
ก่อนการสรุปผลการตรวจสอบหรือก่อนแจ้งผลการตรวจสอบต่อหน่วยรบัตรวจ ให้
ด าเนินการดงันี้ 

(๑) ท าหนังสอืสอบถามประเด็นที่เป็นขอ้บกพร่อง โดยก าหนดให้
ผูร้บัตรวจหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจชีแ้จงเป็นหนังสอืหรอืมาใหถ้อ้ยค าพรอ้มแสดง
พยานหลกัฐาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่อย่างชา้ไม่เกนิสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนังสอื 

(๒) ในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตาม (๑) โดยไม่มเีหตุ
อนัสมควรและผูต้รวจสอบไดม้หีนังสอืแจง้เตอืนแลว้ ใหถ้อืว่าผูร้บัตรวจหรอืเจา้หน้าทีข่อง
หน่วยรบัตรวจไม่ประสงคช์ีแ้จงเหตุผลหรอืแสดงพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ 
 

๖. การรายงานผลการตรวจสอบ 
 

๖.๑ การจดัท ารายงานการตรวจสอบ 
๖.๑.๑ ผูต้รวจสอบต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบบนหลกัการของความ

ถูกตอ้งครบถว้น เทีย่งธรรมและเป็นกลาง ทนักาล และรบัฟังค าชีแ้จงของหน่วยรบัตรวจ 
๖.๑.๒ ผูต้รวจสอบควรจดัท ารายงานการตรวจสอบใหม้คีวามชดัเจน  ทัง้นี้

อย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดทีเ่ป็นไปตามการสรุปผลการตรวจสอบ ตามขอ้ ๕.๒.๒ โดย
ใหท้ าเป็นหนังสอืแสดงถงึขอ้ตรวจพบตามแบบทีก่ าหนด 
 

๖.๒ ระยะเวลาในการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
การก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและการออกรายงานการตรวจสอบ

ให้ค านึงถึงลักษณะของการตรวจสอบตามภารกิจหลักและการตรวจสอบอื่น ระดับ
สาระส าคญัและความยากง่ายของเรื่องทีจ่ะตรวจสอบ ความรา้ยแรงแห่งพฤตกิารณ์หรอื
มูลค่าความเสยีหายที่เกิดขึน้ การป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้แก่การเงนิการคลงั
ของรฐั และการให้ความสนใจของสาธารณชนดว้ย  ทัง้นี้ อย่างชา้ไม่ควรเกนิกว่าหนึ่งปี
นับแต่วนัที่ไดส่้งหนังสอืเปิดตรวจไปยงัหน่วยรบัตรวจ และผูว้่าการอาจขยายระยะเวลา
การตรวจสอบไดอ้กีไม่เกนิหนึ่งปี 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ท าให้การตรวจสอบไม่อาจ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาต่อไป 
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๒๒๒ 

๖.๓ การแจ้งผลการตรวจสอบ 
ผูว้่าการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูว้่าการต้องแจง้ผลการตรวจสอบเป็น

หนังสอืพรอ้มรายงานการตรวจสอบใหห้น่วยรบัตรวจหรอืผูร้บัตรวจตามแบบทีก่ าหนด 
 

๗. การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
 

เมื่อได้ขอ้ยุตเิกี่ยวกบัการตรวจสอบนัน้แล้ว ให้ส านักงานพิจารณาเผยแพร่ผล
การตรวจสอบใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 
 

๘. การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

ผูต้รวจสอบต้องตดิตามการด าเนินการของหน่วยรบัตรวจตามขอ้ตรวจพบหรอื
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดใ้หไ้วภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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๒๒๓ 

ภาค ๔ 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิ 

และประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิดา้นการตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพ
การด าเนินงานนี้  จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน โดยสามารถดาช าเนินการไดท้ัง้ในลกัษณะการตรวจสอบทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการ
ตรวจสอบการเงนิ การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืการตรวจสอบผลสมัฤทธิ ์
และประสทิธภิาพการด าเนินงานโดยเฉพาะแต่เพยีงอย่างเดยีว 
 

๒. ค านิยาม 
 

๒.๑ การตรวจสอบ
ผลสมัฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 

หมายถงึ การตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยรบัตรวจเพื่อแสดงความเหน็
ว่าเป็นไปโดยประหยดั คุม้ค่า เกิด
ผลสมัฤทธิแ์ละมปีระสทิธภิาพตาม
วัตถุประสงค์ที่ห น่วยรับตรวจ
ก าหนดไว้หรือไม่ และเพื่อจัดท า
ขอ้เสนอแนะให้แก่หน่วยรบัตรวจ
ใน ก า ร เพิ่ ม ผ ล สั ม ฤ ท ธิ ์แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของหน่วยรบัตรวจ 
 

๒.๒ การด าเนินงาน 
ของหน่วยรบัตรวจ 

หมายถงึ การปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยรบัตรวจตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดใหไ้ว ้อนัไดแ้ก่ การจดัเกบ็
รายได้ การรบั การใช้จ่าย การใช้
ประโยชน์ การเก็บรกัษา และการ
บรหิารซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ สทิธ ิและ
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๒๒๔ 

ผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ
หรอืทีอ่ยู่ในความครอบครอง หรอื
อ านาจใชจ้่ายของหน่วยรบัตรวจ 
 

 

๓. หลกัการพื้นฐานในการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

๓.๑ การตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการด าเนินงาน

เป็นการตรวจสอบเพื่อน าเสนอข้อเท็จจรงิ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระและเป็น
กลาง ในการพัฒนา ปรบัปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องแก่หน่วยรบัตรวจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม หรอืหน่วยงาน โดย
มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่า
มากกว่าการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดเป็นส าคัญ 
นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิความโปร่งใส ความรบัผดิชอบ การรกัษาเสถยีรภาพ
และความยัง่ยนืทางการคลงัของประเทศ 

การตรวจสอบผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพการด าเนินงานต้องค านึงถึง
ประเพณี วฒันธรรม สังคม และความนิยมของท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้รับฟังเหตุผลและความจ า เป็นของหน่วยรับตรวจ
ประกอบดว้ย 

 

๓.๒ เกณฑท่ี์ใช้ในการตรวจสอบ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ หมายถึง สิง่ที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการประเมิน

หรือวดัผลเรื่องที่จะตรวจสอบโดยเกณฑ์การตรวจสอบต้องมีความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ  ซึ่ งสามารถใช้ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิแ์ละ
ประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

 

๓.๓ ความมีสาระส าคญั 
ความมสีาระส าคญั หมายถงึ ระดบัของผลการตรวจสอบทีส่่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจโดยอาจเป็นด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง กล่าวคอื  
ผลการตรวจสอบทีท่ าใหเ้กดิการแกไ้ข ปรบัปรุง พฒันาการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจ
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๒๒๕ 

ได้อย่างมีนัยส าคัญ  ทัง้นี้  ความมีสาระส าคัญจะเกี่ยวข้องกับทุกขัน้ตอนของการ
ตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

๓.๔ การติดต่อส่ือสาร 
ให้ผู้ตรวจสอบติดต่อสื่อสารกบัผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรบัตรวจ

อย่างเหมาะสม ตลอดกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น 
ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขอ้ขดัแยง้ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
 

๔. การวางแผนการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

ในการวางแผนการตรวจสอบใหผู้ต้รวจสอบด าเนินการ ดงันี้ 
 

๔.๑ การคดัเลือกเร่ือง 
๔.๑.๑ ผู้ตรวจสอบควรคดัเลือกเรื่องที่ผลการตรวจสอบสามารถน าไปสู่

รายงานผลการตรวจสอบที่มสีาระส าคญั เพื่อแสดงความเหน็ตามวตัถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการด าเนินงาน และเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะใหแ้ก่
หน่วยรบัตรวจในการเพิ่มผลสมัฤทธิแ์ละประสิทธภิาพในการด าเนินงานของหน่วยรบั
ตรวจ 

๔.๑.๒ ผู้ตรวจสอบควรรวบรวม ศกึษา และพิจารณาขอ้มูลเพื่อคดัเลอืก
เรื่องจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ นโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ แผนยุทธศาสตรก์าร
ตรวจเงนิแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบาย
รฐับาลที่แถลงต่อรฐัสภา ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา ข้อมูลและรายงานการตรวจสอบลักษณะอื่น เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขอ้มูลจากระบบบรหิารงานการเงนิการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูล
ขา่วสารจากสื่อมวลชน ผลการศกึษา การวจิยั และขอ้มลูจากแหล่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.๑.๓ ผูต้รวจสอบควรคดัเลอืกเรื่อง โดยพจิารณาและตดัสนิใจจากปัจจยั
ทีส่ าคญัต่าง ๆ เช่น 

(๑) เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการ และสอดคล้อง
กบันโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๒) เป็นเรื่องทีม่สีาระส าคญั 
(๓) เป็นเรื่องทีผ่ลการตรวจสอบสามารถน าไปสู่การพฒันา ปรบัปรุง

ใหม้กีารเพิม่ผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจ 
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๒๒๖ 

(๔) เป็นเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสูง โดยอาจมปัีญหาในการด าเนินงานที่
ไม่เกดิผลสมัฤทธิ ์ประสทิธภิาพ หรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

(๕) เป็นเรื่องทีอ่ยู่ในความสนใจของสาธารณชน 
 

๔.๒ วิธีการวางแผนการตรวจสอบ 
เมื่อคัดเลือกเรื่องแล้ว ผู้ตรวจสอบต้องวางแผนการตรวจสอบเพื่อเ ป็น

แนวทางให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสมและ
คุม้ค่า ดงันี้ 

๔.๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบต้องค านึงถึงคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถและความเชีย่วชาญของผู้ตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงค์
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

๔.๒.๒ การเปิดตรวจ ผูต้รวจสอบตอ้งจดัท าหนังสอืเปิดตรวจถงึผูร้บัตรวจ
ทราบอย่างเป็นทางการ โดยอาจจดัให้มีการประชุมเปิดตรวจร่วมกับผู้รบัตรวจหรือ
ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจดว้ยกไ็ด ้เพื่อท าความเขา้ใจร่วมกนัในประเดน็
ส าคญัของการตรวจสอบ  ทัง้นี้ ใหม้กีารแต่งตัง้ผูป้ระสานงานในการตรวจสอบของหน่วย
รบัตรวจอย่างเป็นทางการ 

๔.๒.๓ การตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบต้องศกึษาและท าความเขา้ใจ
เรื่องทีต่รวจสอบเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างเพยีงพอ เกดิความเชื่อมัน่ในการตรวจสอบ และลด
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 

๔.๒.๔ การจดัท าแผนการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ต้องน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นมาจดัท าแผนการตรวจสอบและแนวการ
ตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  การสอบทาน และการควบคุม
ปฏิบตัิงาน โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในส่วนที่ส าคญั เช่น 
วตัถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ประเดน็การตรวจสอบ เกณฑ์ทีใ่ชใ้น
การตรวจสอบ ข้อมูลสนับสนุน แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลและ
หลกัฐาน ระยะเวลาและการใชท้รพัยากรในการตรวจสอบ 
 

๕. การด าเนินการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

ผูต้รวจสอบตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
 

๕.๑ วิธีปฏิบติัในการเข้าตรวจ 
๕.๑.๑ ในการเขา้ตรวจสอบ ผูต้รวจสอบต้องแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคล

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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๒๒๗ 

๕.๑.๒ ผูต้รวจสอบตอ้งสื่อสารและประสานงานกบัผูร้บัตรวจ และเจา้หน้าที่
ของหน่วยรบัตรวจตลอดกระบวนการตรวจสอบ เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีด่ ีลดความเสีย่งที่
อาจเกิดขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบตังิานร่วมกนัเป็นไปอย่างราบรื่น 
และบรรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

 

๕.๒ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลกัฐาน 
ผูต้รวจสอบต้องรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิที่เหมาะสมและเพยีงพอตามแนว

การตรวจสอบที่ก าหนดเพื่อน ามาประกอบการพิจารณา อ้างอิง และสนับสนุนผลการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ต้องสามารถยนืยนัความถูกต้องของผลการตรวจสอบในกรณีที่อาจมกีาร
โตแ้ยง้ผลการตรวจสอบจากหน่วยรบัตรวจหรอืบุคคลอื่น 

 

๕.๓ การจดัท าข้อตรวจพบ 
ผูต้รวจสอบต้องน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิที่ไดจ้ากการตรวจสอบ

มาจัดท าเป็นข้อตรวจพบ เพื่อน าเสนอสภาพปัญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการเพิม่ผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการด าเนินงานใหแ้ก่หน่วย
รบัตรวจและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ตรวจพบต้องมคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การตรวจสอบ มเีน้ือหา
ทีช่ดัเจน เขา้ใจง่าย เป็นเหตุเป็นผล และมขีอ้มูลขอ้เทจ็จรงิสนับสนุนอย่างเหมาะสมและ
เพยีงพอ 

 

๕.๔ การสรปุผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบต้องน าข้อตรวจพบมาจัดท าสรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดง

ความเหน็ในภาพรวมของผูต้รวจสอบตามวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
 

๖. การรายงานผลการตรวจสอบ 
 

ผูต้รวจสอบตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
 

๖.๑ การปิดตรวจ 
ผู้ตรวจสอบต้องจดัให้มีการประชุมปิดตรวจกับผู้รบัตรวจหรือผู้บรหิาร และ

เจา้หน้าทีข่องหน่วยรบัตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ขอ้ตรวจพบและขอ้เสนอแนะ 
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๒๒๘ 

๖.๒ การรบัฟังความคิดเหน็ของหน่วยรบัตรวจต่อร่างรายงานการตรวจสอบ 
ก่อนออกรายงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องเสนอร่างรายงานการ

ตรวจสอบเพื่อใหผู้้ว่าการหรอืผูท้ีร่บัมอบหมายจากผู้ว่าการพจิารณา และส่งรายงานการ
ตรวจสอบใหห้น่วยรบัตรวจพจิารณาใหค้วามเหน็ 

ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจไม่มหีนังสอืตอบชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ใหถ้อืว่าหน่วยรบัตรวจเหน็ชอบกบัร่างรายงานการตรวจสอบดงักล่าว 

ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจมหีนังสอืตอบชี้แจงและผูต้รวจสอบพจิารณาแล้ว
เห็นว่า ค าชี้แจงหลกัฐาน หรอืเหตุผลนัน้มนี ้าหนักเพยีงพอ รบัฟังได้และมนีัยส าคญัต่อ
ผลการตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจสอบพจิารณาแกไ้ขเน้ือหาสาระของร่างรายงานการตรวจสอบ
ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่หน่วยรบัตรวจมหีนังสอืตอบชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบผนวกส าเนา
หนังสอืดงักล่าวไวใ้นร่างรายงานการตรวจสอบดว้ย 

 

๖.๓ การจดัท ารายงานการตรวจสอบ 
ใหผู้ต้รวจสอบน าเสนอผลการตรวจสอบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมี

เนื้อหาที่กระชบั ครอบคลุมวตัถุประสงค์การตรวจสอบ และมีข้อเสนอแนะให้เกิดการ
แก้ไขปัญหา รวมถึงปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานได้อย่างทันเวลา โดยเนื้อหาใน
รายงานการตรวจสอบอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

๖.๓.๑ บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร 
๖.๓.๒ วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตรวจสอบ 
๖.๓.๓ วธิกีารตรวจสอบ 
๖.๓.๔ ผลการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้ตรวจพบ และสรุปผลการตรวจสอบ 
๖.๓.๕ ขอ้เสนอแนะ 
๖.๓.๖ ความเหน็ของหน่วยรบัตรวจทีม่ตี่อรายงานการตรวจสอบ (ถา้ม)ี 
๖.๓.๗ รายชื่อผูต้รวจสอบ 

๖.๔ ระยะเวลาในการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
การตรวจสอบและการออกรายงานการตรวจสอบต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดส่้งหนังสอืเปิดตรวจไปยงัหน่วยรบัตรวจ 
ระยะเวลาการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง อาจขยายได้อีกไม่เกินหนึ่งปี โดย

ค านึงถึงลกัษณะของการตรวจสอบตามภารกจิหลกัและการตรวจสอบอื่น ระดบัสาระส าคญั
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๒๒๙ 

และความยากงา่ยของเรื่องทีจ่ะตรวจสอบ การป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่การเงนิ
การคลงัของรฐั และความสนใจของสาธารณชน 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ท าให้การตรวจสอบไม่อาจ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาต่อไป 

 

๖.๕ การแจ้งผลการตรวจสอบ 
ผู้ว่าการหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้ว่าการต้องแจ้งผลการตรวจสอบ 

พรอ้มสง่รายงานการตรวจสอบถงึหน่วยรบัตรวจหรอืผูร้บัตรวจ 
ให้ส านักงานส่งส าเนารายงานการตรวจสอบข้างต้นให้แก่หน่วยงานอื่น

นอกเหนือจากหน่วยรบัตรวจ ตามแบบทีก่ าหนด 
 

๗. วิธีการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรบัตรวจ 
 

ใหผู้ต้รวจสอบจดัท าค าแนะน าหรอืขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัวธิกีารแก้ไขปัญหาแก่
หน่วยรบัตรวจ ในรายงานการตรวจสอบ โดยค าแนะน าหรอืขอ้เสนอแนะดงักล่าวควรมี
ลกัษณะดงันี้ 

๗.๑ ช่วยในการเพิม่ผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจ 
๗.๒ มคีวามสมัพนัธก์บัสาเหตุของปัญหา 
๗.๓ มคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัแิละเป็นไปตามกฎหมาย 
๗.๔ ระบุแนวทางการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะและผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน 
๗.๕ สามารถตดิตามผลได ้
๗.๖ ไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้เสนอแนะอื่น 

 

๘. การเปิดโอกาสให้หน่วยรบัตรวจช้ีแจง 
 

๘.๑ ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องเปิดโอกาสให้ผู้รบัตรวจหรอืเจ้าหน้าที่
ของหน่วยรบัตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงเอกสารหลักฐานในทุกขัน้ตอนของการ
ตรวจสอบ 

๘.๒ ผู้ตรวจสอบควรใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และใช้วิธีการที่
เหมาะสมเพื่อรกัษา 

ความเป็นกลางจากขอ้มูลทีไ่ดร้บั รวมถงึใหค้วามส าคญัและพจิารณาความเหน็
ของหน่วยรบัตรวจทีม่ตี่อผลการตรวจสอบ 
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๒๓๐ 

๙. การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
 

ส านักงานต้องเผยแพร่ผลการตรวจสอบใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป ตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด 
 

๑๐. การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

ผูต้รวจสอบต้องติดตามการด าเนินการของหน่วยรบัตรวจตามขอ้เสนอแนะว่า
ไดร้บัการแกไ้ขหรอืปรบัปรุง ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 



 

๒๓๑ 

ค าอธิบาย 

องคก์รอยัการ 
 

องค์กรอัยการ ปรากฏอย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ โดยอยู่ในหมวด ๑๑ องค์กรตามรฐัธรรมนูญ ส่วนที่  ๒ องค์กรอื่น
ตามรฐัธรรมนูญ ซึ่งมเีพยีงมาตราเดยีว คอื มาตรา ๒๕๕  การทีบ่ญัญตัใิหอ้งค์กรอยัการ
เป็นองค์กรหนึ่งในองค์กรตามรฐัธรรมนูญ เพื่อใหเ้หน็ถงึความส าคญัในฐานะเป็นองค์กร
ในกระบวนการยุตธิรรมทีท่ าหน้าที่ในการอ านวยความยุตธิรรมเคยีงคู่ไปกบัองค์กรศาล  
ทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญเช่นกนั 

อยัการ โดยความหมาย คือ ผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินคดีแทนรฐับาลในศาล 
รวมถึงการรับแก้ต่างเมื่ อมีบุคคลฟ้องร้องต่อรัฐหรือเจ้าพนักงานรัฐ ซึ่งอัยการ 
ในประเทศไทย เป็นต าแหน่งที่มมีาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา เดมิเรยีกว่า “ยกกระบตัร" 
หรอื “ยกระบตัร" มหีน้าทีส่อดส่องดแูลความผดิความชอบของเจา้เมอืงและกรมการเมอืง  
และสอดส่องอรรถคดีความทัว่ไปในหวัเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอม เกล้า เจ้าอยู่ หัวท รงพ ระกรุณ าโปรดเกล้าฯ  ให้ตั ้งกรมอัยการขึ้น  
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวัทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
รวมอยัการหวัเมอืงกบัอยัการกรุงเทพฯ ตามประกาศรวมพนักงานอยัการ ลงวนัที่ ๑๑ 
มนีาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมทัง้ทรงพระราชด ารใิหเ้ปลีย่นชื่อเรยีกค าว่า “ยกกระบตัร" หรอื 
“ยกระบตัร" เป็นค าว่า “อยัการ" ทัง้หมด ตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ และในปี 
พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงมพีระบรมราชโองการให้กรมอยัการย้ายสงักดัจากกระทรวงยุติธรรม 
ไปสงักดักระทรวงมหาดไทย 

จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้มี
ประกาศ รสช. ฉบบัที ่๔๗ และฉบับที ่๔๙ แยกกรมอยัการออกจากกระทรวงมหาดไทย 
ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระ อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของนายกรฐัมนตร ีเปลี่ยนชื่อ
จาก “กรมอยัการ” เป็น “ส านักงานอยัการสูงสุด” และเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง  “อธิบดีกรม
อยัการ” เป็น “อยัการสงูสุด” 

ภารกจิของอยัการอาจแบ่งเป็นหลกัใหญ่ ๆ ดงันี้ 
๑. งานอ านวยความยุตธิรรมทางอาญา 

เมื่อมเีหตุละเมดิกฎหมาย เจา้หน้าที่ต ารวจจะด าเนินการสบืสวนสอบสวน 
แล้วเสนอส านวนการสอบสวนต่ออยัการ อยัการจะเป็นผู้วนิิจฉัยว่าพยานหลกัฐานการ 
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๒๓๒ 

สอบสวนเพยีงพอที่จะพิสูจน์ให้รบัฟังได้โดยปราศจากข้อสงสยัหรอืไม่ว่าผู้ต้องหาเป็น
ผูก้ระท าความผดิตามข้อกล่าวหา หากเห็นว่าเพียงพออยัการก็จะสัง่ฟ้อง หากเห็นว่า 
ไม่เพยีงพอกจ็ะสัง่ไม่ฟ้อง หรอืหากเห็นว่าการสอบสวนยงัไม่สิน้กระแสความ กจ็ะสัง่ให้
พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเพิม่เตมิในประเดน็ทีก่ าหนดใหจ้นกว่าจะเพยีงพอทีจ่ะ
วนิิจฉัยไดว้่าจะสัง่ฟ้องหรอืไม่ฟ้อง เมื่อสัง่ฟ้องแล้วกจ็ะตดิตามด าเนินคดใีนศาล และเมื่อ
ศาลมคี าพพิากษาแลว้ หากเหน็ว่าค าพพิากษาไม่ถูกตอ้งเหมาะสมกจ็ะอุทธรณ์ฎกีาต่อไป
จนถงึทีสุ่ด 

ดงันัน้ อยัการจงึเป็นองค์กรตรวจสอบถ่วงดุลและคานอ านาจการใชดุ้ลพนิิจ
ทัง้ของพนักงานสอบสวนและศาลเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม นอกเหนือจาก
หน้าทีใ่นการสัง่ฟ้องหรอืไม่ฟ้องผูต้อ้งหาแลว้ อยัการยงัมหีน้าทีใ่นการมส่ีวนร่วมสอบสวน
คดีที่ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายหรือพยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งอยัการจะเข้าไป 
มส่ีวนในการอ านวยความยุติธรรมตัง้แต่ในชัน้สอบสวน โดยจะเขา้สอบปากค าผูต้้องหา 
สอบปากค าพยาน ผู้เสยีหายและการให้พยานเด็กท าการชี้ตวัผู้ต้องหาด้วย  ทัง้นี้ เพื่อ
คุม้ครองใหเ้ดก็ผูน้ัน้ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแก่วยั 

หน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ การเป็นหลักประกันความเป็นธรรมในสังคม
เกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรมคือในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของ 
เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เช่น กรณีที่คนร้ายถึงแก่ความตาย
เนื่องจากยงิต่อสู้กบัเจา้พนักงาน ดงัที่เรยีกกนัเป็นภาษาพูดว่า “คดวีสิามญัฆาตกรรม" 
หรอืมีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าเป็นการปฏิบตัิ
ราชการตามหน้าที่ กฎหมายก าหนดให้อยัการเขา้ไปร่วมชนัสูตรพลกิศพด้วยเพื่อเป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าการตายนั ้นต้องไม่เกิดจากการกระท า 
เกนิขอบเขตแห่งกฎหมายของเจา้หน้าทีน่ัน้ ๆ 

๒. งานดา้นคดอีาญาระหว่างประเทศ 
๒.๑ คดส่ีงผู้ร้ายขา้มแดน กรณีมผีู้ก่ออาชญากรรมขึ้นในต่างประเทศแล้ว

หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจกัร รฐับาลแห่งประเทศที่ความผิดเกิดนัน้อาจขอให้ไทย 
ส่งตวับุคคลผู้กระท าความผดิกลบัคนืไปให้ประเทศนัน้ ๆ ด าเนินคดไีดต้ามหลกัเกณฑ์
แห่งสนธสิญัญาทีไ่ดท้ าไวต้อ่กนั หรอืแมแ้ต่ประเทศทีไ่มม่สีนธสิญัญาส่งผูร้า้ยขา้มแดนกบั
ไทยแต่มสีมัพนัธไมตรทีางการทูตต่อกนัก็สามารถขอให้ส่งผู้รา้ยขา้มแดนได้โดยอาศยั
หลกัถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันผ่านวิถีทางการทูต กล่าวคือ ประเทศทัง้สองจะถือเป็น
หลกัการว่าหากประเทศไทยให้ความร่วมมือในการด าเนินการเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ประเทศผูร้อ้งขอนัน้ก็ต้องใหค้วามร่วมมือเช่นกนัหากประเทศไทยรอ้งขอ และผู้มหีน้าที่
โดยตรงในการนี้กค็อื อยัการ 
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ในทางกลับกัน กรณีที่บุ คคลกระท าความผิดในไทยแล้วหลบหนี ไป
ต่างประเทศ เมื่ออยัการมคี าสัง่ฟ้องแล้วกจ็ะด าเนินการเพื่อขอใหร้ฐับาลแห่งประเทศนัน้ ๆ 
ส่งตัวข้ามแดนมา อัยการแห่งประเทศนัน้ ๆ ก็จะน าคดีขึ้นสู่ศาลในท านองเดียวกัน  
โดยอยัการไทยจะร่วมประสานงานและปรกึษาหารอืกับอยัการเจา้ของคดใีนประเทศนัน้
อย่างใกล้ชดิเพื่อรวบรวมขอ้มลูและพยานหลกัฐานทัง้ปวงใหต้ามทีอ่ยัการในประเทศนัน้
ตอ้งการและเหน็ว่าเพยีงพอส าหรบัการด าเนินคดใีนศาล 

๒.๒ การร่วมมอืกบัต่างประเทศในการสอบสวนและอื่น ๆ นอกจากการส่ง
ผู้รา้ยขา้มแดนให้แก่กนัแล้ว นานาประเทศยงัมีการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในเรื่องทาง
อาญากรณีอื่น ๆ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ เช่น ช่วยสอบปากค า
พยานและช่วยรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่กัน ช่วยด าเนินการค้น ยึด และสืบหา 
ตวับุคคลให้แก่กัน ซึ่งพระราชบญัญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้อยัการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลางทัง้การให้ความช่วยเหลอื
หรือขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติอัยการจะท าหน้าที่
ประสานงานโดยตรงกบัผูป้ระสานงานกลางของต่างประเทศ 

๓. งานดา้นรกัษาผลประโยชน์ของรฐั 
ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ หน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ

หรอืรฐัวสิาหกจิอาจประสบปัญหากฎหมายอนัเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบตัิงาน หรอือาจ
น าไปสู่การเป็นคดีความได้ อยัการจงึท าหน้าที่ทนายแผ่นดินด้วยการรบัปรกึษาหารอื
ปัญหากฎหมายเหล่านัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ลุล่วงไปดว้ยด ี
และแม้จะเกิดเป็นคดีความขึ้นในทางแพ่งไม่ว่าฝ่ายราชการจะเป็นโจทก์หรือจ าเลย 
อยัการกจ็ะรบัด าเนินการว่าต่างแกต้่างให ้จนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด 

๔. งานดา้นคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน 
การท าหน้าที่ทนายแผ่นดินหาได้จ ากัดเพียงการเป็นที่ปรกึษากฎหมายและ 

การด าเนินคดแีทนรฐัเท่านัน้ แต่อยัการยงัรบัด าเนินการทางศาลให้แก่ประชาชนที่สามารถ
ด าเนินการเองไดอ้กีดว้ย เช่น จะฟ้องบุพการขีองตนเองเพื่อเรยีกค่าอุปการะเลี้ยงดู กฎหมาย
ห้ามมิให้ฟ้อง แต่อัยการอาจด าเนินการแทนให้ได้ซึ่งเรียกว่า “คดีอุทลุม" หรือในกรณีที่
ประสงค์จะด าเนินคดีแพ่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อัยการก็รับด าเนินการให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิ้น รวมทัง้รบัให้ค าปรกึษาหารอืด้านกฎหมาย ตลอดจนช่วยท านิติกรรม
สญัญาประนีประนอมขอ้พพิาทใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 
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๕. งานตรวจสอบผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและขา้ราชการระดบัสงู 
ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงผู้ใดมี

ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิหรอืเมื่อถูกกล่าวว่ามพีฤตกิารณ์ร ่ารวยผดิปกต ิหรอืกระท าผดิ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ หรอืใช้อ านาจหน้าที่ข ัดต่อกฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนแล้วเห็นว่ามีมูล จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
ด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ซึ่งเป็น
งานตามทีก่ าหนดโดยรฐัธรรมนูญ 

๖. งานพเิศษ 
นอกเหนือจากหน้าที่ราชการดังกล่าวแล้ว ส านักงานอัยการสูงสุดยัง

ตระหนักในภารกิจที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ท างกฎหมายแก่ประชาชนในชนบท 
ทัว่ประเทศ และในวาระมงคลพิเศษสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ  
พระชนมพรรษา ๖ รอบ ส านักงานอัยการสูงสุดได้เฉลิมพระเกียรติยศ โดยจัดตัง้
หอ้งสมุดกฎหมายส าหรบัประชาชนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ขึน้ในส านักงานอยัการทัว่ประเทศ 
เช่น ทีอ่ าเภอเบตง อ าเภอแม่สอด อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดันราธวิาส 
โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหเ้ป็นสถานทีค่น้ควา้หาความรูใ้นวชิากฎหมายของนักเรยีน นิสติ 
นักศกึษา และประชาชน รวมทัง้ขา้ราชการในทอ้งถิน่ชนบท 

ส าหรบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ไดบ้ญัญตัิเรื่อง
องค์กรอยัการไว้ใน หมวด ๓ เป็นหมวดหนึ่งต่างหากแยกจากองค์กรอื่น  ๆ ซึ่งมเีพยีง
มาตราเดียวเช่นกัน คือ มาตรา ๒๔๘  ทัง้นี้  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ปรับปรุง
บทบัญญัติบางประการที่ แตกต่ างไปจากรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ เช่น องคป์ระกอบของคณะกรรมการอยัการ (อ.ก.) มาตรการป้องกนั
มิให้พนักงานอัยการกระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสัง่คดีหรือ 
การปฏิบตัิหน้าที่มคีวามล่าช้า ไม่เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทัง้ปวง หรอือาจท าให้ 
มคีวามขดัแย้งแห่งผลประโยชน์ และก าหนดเกี่ยวกบัการพจิารณาสัง่คดแีละการปฏิบตัิ
หน้าทีข่องพนักงานอยัการไม่ใหถ้ือว่าเป็นค าสัง่ทางปกครอง เพื่อใหก้ารพจิารณาสัง่คดี
และการปฏิบตัหิน้าที่ของพนักงานอยัการเป็นไปโดยอสิระอย่างแท้จรงิ ดงับญัญตัิไว้ใน
มาตรา ๒๔๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

บทบัญญัติมาตรา ๒๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรอัยการมีหน้าที่และอ านาจ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑ ) ห น้ าที่ แ ละอ านาจตามที่ บัญญัติ ไว้ใน รัฐธรรม นูญและกฎหมาย  
(มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง) 
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(๒) ให้พนักงานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสัง่คดีและการปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทัง้ปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสัง่ 
ทางปกครอง (มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง) 

(๓) การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่นขององค์กร
อยัการให้มีความเป็นอิสระ โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ 
ตามความเหมาะสม และการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกบัพนักงานอยัการต้องด าเนินการ
โดยคณะกรรมการอยัการ ซึง่อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยประธานกรรมการซึ่งตอ้งไม่เป็น
พนักงานอยัการ และผูท้รงคุณวุฒบิรรดาทีไ่ดร้บัเลอืกจากพนักงานอยัการ ผูท้รงคุณวุฒิ
ดงักล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอยัการมาก่อนสองคน  
ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม) 

(๔) กฎหมายตามวรรคสาม ตอ้งมมีาตรการป้องกนัมใิห้พนักงานอยัการกระท า
การหรอืด ารงต าแหน่งใดอนัอาจมีผลให้การสัง่คดหีรอืการปฏิบตัิหน้าที่ ไม่เป็นไปตาม
วรรคสอง หรืออาจท าให้มีการขดักันแห่งผลประโยชน์  ทัง้นี้  มาตรการดังกล่าวต้อง
ก าหนดให้ชดัแจง้และใชเ้ป็นการทัว่ไป โดยจะมอบอ านาจใหม้กีารพจิารณาเป็นกรณี ๆ 
ไปมไิด ้(มาตรา ๒๔๘ วรรคสี)่ 

ปัจจุบนัไดม้กีารแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกบัมาตรา ๒๔๘ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักไทยแล้ว ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยปรบัปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
อยัการและก าหนดห้ามพนักงานอยัการกระท าการหรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีผลต่อ 
การปฏบิตัหิน้าที ่และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและ เงินประจ า
ต าแหน่งขา้ราชการอยัการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและค่าครองชพีทีเ่พิม่สูงขึน้ 

ส าหรบัองค์ประกอบของคณะกรรมการอยัการ (ก.อ.) ในปัจจุบนั เป็นไปตาม
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบดว้ย 

(๑) ประธาน ก.อ. ซึ่งข้าราชการอยัการเว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย  
เป็นผูเ้ลอืกจากผูร้บับ าเหน็จหรอืบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
หรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และเคยรบัราชการเป็นขา้ราชการ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๓๖ 

อยัการมาแล้วในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดอียัการหรอือธบิดอียัการภาคหรอืเคยรบัราชการ
ในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  ทัง้นี้ ต้องไม่เคยเป็น
สมาชกิหรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืงในระยะสบิปีก่อนไดร้บัเลอืก 

(๒) อยัการสงูสุดเป็นรองประธาน ก.อ.  
(๓) รองอยัการสงูสุดตามล าดบัอาวุโสจ านวนหา้คนเป็นกรรมการอยัการ 
(๔) กรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งข้าราชการอยัการเว้นแต่ 

ผูด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยเป็นผูเ้ลอืกจาก 
(ก) ขา้ราชการอยัการชัน้ ๕ ขึน้ไป ซึง่มไิดเ้ป็นกรรมการอยัการโดยต าแหน่ง

อยู่แลว้จ านวนสีค่น 
(ข) ผู้ร ับบ าเหน็จหรือบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการ หรอืกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ซึ่งเคยรบัราชการ
เป็นขา้ราชการอยัการมาแลว้จ านวนสองคน 

(๕) กรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งขา้ราชการอยัการเว้นแต่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอยัการผู้ช่วยเป็นผู้เลอืกจากผู้ซึ่งไม่เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการอยัการ  
มาก่อน และเป็นผูท้รงคุณวุฒดิ้านการงบประมาณ ดา้นการพฒันาองค์กร หรอืดา้นการ
บรหิารจดัการ 

ใหอ้ธบิดอียัการ ส านักงานคณะกรรมการอยัการ เป็นเลขานุการ ก.อ. 
นอกจากนี้ ได้มกีารออกระเบยีบคณะกรรมการอยัการว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารเลอืกประธาน อ.ก. และกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิ และการห้ามออกเสยีงใน
การเลอืกประธาน อ.ก. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิพ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดรายละเอยีด
ต่าง ๆ ไวแ้ลว้ 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๓๗ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย*๑ 

   
 

หมวด ๑๓ 

องคก์รอยัการ 

   
 

มาตรา ๒๔๘  องค์กรอยัการมหีน้าทีแ่ละอ านาจตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ
และกฎหมาย 

พนักงานอยัการมอีสิระในการพจิารณาสัง่คดแีละการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปโดย
รวดเรว็ เทีย่งธรรม และปราศจากอคตทิัง้ปวง และไม่ใหถ้อืว่าเป็นค าสัง่ทางปกครอง 

การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่นขององค์กรอยัการ
ให้มีความเป็นอิสระโดยให้มีระบบเงนิเดอืนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความ
เหมาะสมและการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องด าเนินการโดย
คณะกรรมการอยัการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่เป็น
พนักงานอยัการ และผู้ทรงคุณวุฒบิรรดาทีไ่ดร้บัเลอืกจากพนักงานอยัการ ผูท้รงคุณวุฒิ
ดงักล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอยัการมาก่อนสองคน  
ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมมีาตรการป้องกนัมใิหพ้นักงานอยัการกระท าการ
หรอืด ารงต าแหน่งใดอนัอาจมผีลให้การสัง่คดหีรอืการปฏิบตัิหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรค
สอง หรอือาจท าใหม้กีารขดักนัแห่งผลประโยชน์  ทัง้นี้ มาตรการดงักล่าวตอ้งก าหนดใหช้ดั
แจง้และใชเ้ป็นการทัว่ไป โดยจะมอบอ านาจใหม้กีารพจิารณาเป็นกรณี ๆ ไปมไิด ้

 
*เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๓๘ 

พระราชบญัญตั ิ

องคก์รอยัการและพนักงานอยัการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็นปีที ่๖๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยองคก์รอยัการและพนักงานอยัการ 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบัญญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและ
พนักงานอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัพินักงานอยัการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๒) พระราชบญัญตัพินักงานอยัการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ 

(๓) พระราชบญัญตัพินักงานอยัการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๔) พระราชบญัญตัพินักงานอยัการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(๕) พระราชบญัญตัพินักงานอยัการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๕ ก/หน้า ๓๘/๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๓๙ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ก.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

“ขา้ราชการฝ่ายอยัการ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

“พนักงานอยัการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งพนักงาน
อยัการตามพระราชบญัญตันิี้ 

“ภาค” หมายความว่า เขตทอ้งทีข่องส านักงานอยัการสงูสุดที ่ก.อ. ก าหนดตาม
มาตรา ๗ 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า องค์กรตามรฐัธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรฐั 
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีด่ าเนินกจิการของรฐั 

“เจา้หน้าทีข่องรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการ เจา้พนักงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื
ผูป้ฏบิตังิานทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะไดร้บัการแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ 

 

มาตรา ๕  ระเบยีบตามมาตรา ๑๔ วรรคสามทีอ่อกตามวรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๗ วรรคสาม และประกาศตามมาตรา ๗ 
วรรคสี่ มาตรา ๙ วรรคสาม มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๔ (๙) เมื่อประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๖  ใหอ้ยัการสงูสุดรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

องคก์รอยัการ 

   
 

มาตรา ๗  องค์กรอยัการประกอบดว้ย ก.อ. อยัการสูงสุด และพนักงานอยัการ
อื่นโดยมสี านักงานอยัการสงูสุดเป็นหน่วยธุรการ 

ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณและการด าเนินการอื่น และเป็นนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและเป็นผูแ้ทนนิตบิุคคล 

ใหข้า้ราชการฝ่ายอยัการสงักดัส านักงานอยัการสงูสุด 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๐ 

การแบ่งหน่วยงาน การจดัตัง้และก าหนดทอ้งทีข่องภาค และการก าหนดอ านาจ
และหน้าทีข่องหน่วยงานภายในของส านักงานอยัการสงูสุด ใหท้ าเป็นประกาศ ก.อ. 

 

มาตรา ๘  การปฏบิตัิหน้าที่ขององค์กรอยัการต้องเป็นไปตามบทบัญญตัแิห่ง
กฎหมายและหลกันิตธิรรม 

 

หมวด ๒ 

พนักงานอยัการ 

   
 

มาตรา ๙  ต าแหน่งพนักงานอยัการม ีดงัต่อไปนี้ 
(๑) อยัการสงูสุด 

(๒) รองอยัการสงูสุด 

(๓) ผูต้รวจการอยัการ 

(๔) อธบิดอียัการ 

(๕) อธบิดอียัการภาค 

(๖) รองอธบิดอียัการ 

(๗) รองอธบิดอียัการภาค 

(๘) อยัการพเิศษฝ่าย 

(๙) อยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 

(๑๐) อยัการผูเ้ชีย่วชาญ 

(๑๑) อยัการจงัหวดั 

(๑๒) อยัการจงัหวดัประจ าส านักงานอยัการสูงสุด 

(๑๓) อยัการประจ าส านักงานอยัการสงูสุด 

(๑๔) รองอยัการจงัหวดั 

(๑๕) อยัการประจ ากอง 

(๑๖) อยัการจงัหวดัผูช้่วย 

(๑๗) อยัการผูช้่วย 

นอกจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ใหม้ตี าแหน่งอยัการอาวุโสดว้ย 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.อ. จะประกาศก าหนดให้มีต าแหน่งที่
เรยีกชื่ออย่างอื่นนอกจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งโดยจะใหต้ าแหน่งใดเทยีบเท่าต าแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งกไ็ด ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๑ 

มาตรา ๑๐  การแต่งตัง้และการใหอ้ยัการสูงสุดพน้จากต าแหน่งตอ้งเป็นไปตาม
มติของ ก.อ. และได้รบัความเหน็ชอบจากวุฒสิภา และใหป้ระธานวุฒสิภาเป็นผู้ลงนาม
รบัสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้อยัการสงูสุด 

การแต่งตัง้พนักงานอยัการอื่นและการให้พนักงานอยัการพ้นจากต าแหน่งให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

 

มาตรา ๑๑  ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจ าศาลต่าง ๆ 
นอกจากศาลทหารตามกรอบอตัราก าลงัที ่ก.อ. ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

มาตรา ๑๒  ในภาคหนึ่ง ๆ ใหม้สี านักงานอยัการภาคโดยมพีนักงานอยัการคน
หนึ่งเป็นหวัหน้าเรยีกว่า “อธบิดอียัการภาค” 

ในท้องที่ที่ตัง้ศาลจังหวัด ศาลแขวง หรือศาลเยาวชนและครอบครัว ยกเว้น 

ในเขตกรุงเทพมหานครใหม้สี านักงานอยัการจงัหวดัประจ าศาลแต่ละศาล มเีขตพืน้ทีต่ามที ่
ก.อ. ประกาศก าหนด โดยมพีนักงานอยัการคนหนึ่งเป็นหวัหน้า เรยีกว่า “อยัการจงัหวดั” 

ในส านักงานอยัการภาคและส านักงานอยัการจงัหวดั จะให้มพีนักงานอยัการ
ต าแหน่งใดจ านวนเท่าใดใหเ้ป็นไปตามที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๓  ในกรุงเทพมหานคร ให้พนักงานอยัการซึ่งรบัราชการประจ าอยู่ใน
ราชการส่วนกลางเป็นพนักงานอยัการประจ าศาลชัน้ต้นทุกศาล ใหอ้ยัการสูงสุดหรอืรอง
อยัการสูงสุดหรอือธบิดอียัการที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่จากอยัการสูงสุดเป็นหวัหน้าใน
การปฏบิตัริาชการของพนักงานอยัการประจ าศาลชัน้ตน้นัน้ 

 

มาตรา ๑๔  พนักงานอยัการมอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) อ านาจและหน้าทีต่ามรฐัธรรมนูญ 

(๒) ในคดอีาญา มีอ านาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความ
อาญาและตามกฎหมายอื่นซึง่บญัญตัวิ่าเป็นอ านาจและหน้าทีข่องส านักงานอยัการสูงสุด
หรอืพนักงานอยัการ 

(๓) ในคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินคดีแทนรัฐบาล 
หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรฐัธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วน
ภูมภิาคในศาล หรอืในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทัง้ปวง กบัมอี านาจและหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอ านาจและหน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุดหรือ
พนกังานอยัการ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๒ 

(๔) ในคดแีพ่ง คดปีกครอง หรอืคดอีาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรฐัถูกฟ้องในเรื่อง
การทีไ่ดก้ระท าไปตามหน้าทีก่ด็ ีหรอืในคดแีพ่งหรอืคดอีาญาทีร่าษฎรผูห้นึ่งผูใ้ดถูกฟ้อง
ในเรื่องการทีไ่ดก้ระท าตามค าสัง่ของเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่ไดส้ัง่การโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งกระท าการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อ
เหน็สมควรพนักงานอยัการจะรบัแกต้่างใหก้ไ็ด ้

(๕) ในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือกรณีมีข้อพิพาทที่ต้องด าเนินการท าง
อนุญาโตตุลาการทีห่น่วยงานของรฐัซึ่งมไิดก้ล่าวใน (๓) หรอืนิตบิุคคลซึ่งมใิช่หน่วยงาน
ของรฐั แต่ได้มพีระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ขึ้นเป็นคู่กรณีและมใิช่กรณี 

ที่เป็นข้อพิพาทกับรฐับาลหรือระหว่างหน่วยงานของรฐัด้วยกันเอง เมื่อเห็นสมควร
พนักงานอยัการจะรบัว่าต่างหรอืแกต้่างใหก้ไ็ด ้

(๖) ในคดีที่ราษฎรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม เมื่อเห็นสมควรพนักงาน
อยัการมอี านาจเป็นโจทกไ์ด ้

(๗) ด าเนินการตามทีเ่หน็สมควรเกีย่วกบัการบงัคบัคดอีาญาเฉพาะในส่วนของ
การยดึทรพัย์สนิใช้ค่าปรบัตามค าพิพากษา  ในการนี้ มใิห้เรยีกค่าฤชาธรรมเนียมจาก
พนักงานอยัการ 

(๘) ในกรณีทีม่กีารผดิสญัญาประกนัจ าเลย หรอืประกนัรบัสิง่ของไปดูแลรกัษา
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มอี านาจและหน้าทีด่ าเนินคดใีนการบงัคบั
ใหเ้ป็นไปตามสญัญานัน้  ในการนี้ มใิหเ้รยีกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอยัการ 

(๙) อ านาจและหน้าทีอ่ื่นตามที ่ก.อ. ประกาศก าหนดหรอืเหน็ชอบเพื่อปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมาย หรอืมตคิณะรฐัมนตร ี

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
พนักงานอยัการ 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของส านักงาน
อยัการสงูสุดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอยัการสงูสุด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) 
พนักงานอยัการจะออกค าสัง่เรยีกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาให้ถ้อยค าก็ได้ แต่จะเรยีก
คู่ความอกีฝ่ายหนึ่งมาใหถ้อ้ยค าโดยคู่ความฝ่ายนัน้ไม่ยนิยอมไม่ได้ 

พนักงานอัยการต าแหน่งใดมีอ านาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใด 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ านักงานอยัการสงูสุดก าหนดโดยความเหน็ชอบของ ก.อ. 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๓ 

มาตรา ๑๕  อยัการสูงสุดและรองอยัการสูงสุดมีอ านาจด าเนินคดีได้ทุกศาล 
อธบิดอียัการภาคมอี านาจด าเนินคดไีดทุ้กศาลภายในภาค พนักงานอยัการผูอ้ื่นมอี านาจ
ด าเนินคดไีดเ้ฉพาะศาลแห่งทอ้งทีท่ีพ่นักงานอยัการผูน้ัน้รบัราชการประจ า เวน้แต่ 

(๑) เมื่ออยัการสูงสุดมคี าสัง่ให้พนักงานอยัการซึ่งรบัราชการประจ าในทอ้งที่หนึ่ง
ไปช่วยราชการในอกีทอ้งทีห่นึ่งชัว่คราว หรอืใหไ้ปด าเนินคดใีดเฉพาะเรื่อง หรอืเมื่ออธบิดี
อยัการภาคได้มีค าสัง่ให้พนักงานอัยการซึ่งรบัราชการประจ าในท้องที่หนึ่งภายในภาค 
ไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชัว่คราวหรือให้ไปด าเนินคดีใดเฉพาะเรื่องภายในภาค  
ให้พนักงานอัยการผู้นัน้มีอ านาจด าเนินคดีในศาลประจ าท้องที่นัน้ได้ และให้มีอ านาจ
ด าเนินคดไีดต้ลอดถงึศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา หรอืศาลปกครองสงูสุด แลว้แต่กรณี 

(๒) เมื่ออธบิดอียัการภาคมคี าสัง่ใหพ้นักงานอยัการซึง่รบัราชการประจ าในภาค
มอี านาจด าเนินคดใีนศาลทุกศาลภายในภาค ใหพ้นักงานอยัการผู้นัน้มอี านาจด าเนินคดี
ในศาลทุกศาลภายในภาคนัน้ได้ และให้มอี านาจด าเนินคดไีดต้ลอดถึงศาลอุทธรณ์และ
ศาลฎกีา หรอืศาลปกครองสงูสุด แลว้แต่กรณี 

(๓) เมื่อคดทีีพ่นักงานอยัการไดด้ าเนินไวใ้นศาลชัน้ตน้ขึน้มาสู่การพจิารณาของ
ศาลอุทธรณ์หรอืศาลฎีกา พนักงานอยัการผู้ด าเนินคดนีัน้ หรอืพนักงานอยัการผู้อื่นซึ่ง
ประจ าศาลชัน้ต้นนัน้หรอืพนักงานอยัการอื่นซึ่งได้รบัแต่งตัง้หรอืได้รบัมอบหมายจาก
อยัการสงูสุดมอี านาจด าเนินคดใีนชัน้อุทธรณ์หรอืชัน้ฎกีาได้ 

(๔) ในคดีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่น หรือโอนคดีไปพิจารณา 
ยงัศาลอื่นพนักงานอยัการประจ าศาลอื่นนัน้ หรอืพนักงานอยัการผู้ด าเนินคดมีาแต่ต้น 
หรอืพนักงานอยัการซึ่งประจ าศาลทีด่ าเนินคดมีาแต่ต้น มอี านาจด าเนินคดนีัน้ในศาลที่
สบืพยานตามประเดน็ หรอืศาลทีร่บัโอนคดนีัน้ได ้

 

มาตรา ๑๖  ในการปฏบิตักิารตามอ านาจและหน้าทีเ่ฉพาะในคดทีีต่้องตัง้ต้นที่
พนักงานอยัการ หรอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเพื่อด าเนินการตามรฐัธรรมนูญหรอืตาม
กฎหมายอื่นใดให้พนักงานอัยการมีอ านาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐาน สอบปากค าพยานบุคคล ออกค าสัง่เรยีกบุคคลใดมาใหก้ารต่อพนักงาน
อัยการ ออกค าสัง่ให้ส่งพยานหลักฐาน เอกสารหรือวัตถุ และด าเนินการอื่นตามที่
เห็นสมควร รวมทัง้อาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัด าเนินการใด
ตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้ แต่ทัง้นี้ ถา้ผูท้ีไ่ดร้บัค าสัง่นัน้เป็นคู่ความอกีฝ่ายหนึ่งหรอืเป็นผูถู้ก
กล่าวหา บุคคลดงักล่าวจะไม่มาหรอืไม่ใหถ้้อยค าหรอืไม่ส่งพยานหลกัฐาน เอกสารหรอื
วตัถุตามทีเ่รยีกกไ็ด ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๔ 

มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในกรณีที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาซึ่งมิใช่การร่วมสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวนหรอืร่วมท าส านวนสอบสวนกบัพนักงานสอบสวน ใหพ้นักงานอยัการ 
มอี านาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน  ทัง้นี้ ให้พนักงาน
อัยการเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชัน้ผู้ใหญ่และมีอ านาจและหน้ าที่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยในการค้น การจับ และการคุมขัง 
อาจร่วมกบัเจา้พนักงานต ารวจ หรอืเจา้พนักงานอื่น หรอืแจง้ใหเ้จา้พนักงานต ารวจ หรอื 
เจา้พนักงานอื่นด าเนินการกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๘  ค าสัง่ของพนักงานอยัการตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ให้ถือ
เป็นค าบงัคบัของพนักงานอยัการตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๑๙  ในการใชอ้ านาจหรอืกระท าหน้าทีข่องพนักงานอยัการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น ให้อัยการสูงสุดมีอ านาจท าค าสัง่
เฉพาะเรื่อง หรอืวางระเบยีบไวใ้หพ้นักงานอยัการปฏบิตักิารได ้

ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจของอัยการสูงสุด ถ้ากฎหมายมิได้
ก าหนดวธิกีารมอบอ านาจไวเ้ป็นการเฉพาะ อยัการสูงสุดจะมอบอ านาจนัน้ใหร้องอยัการ
สงูสุดหรอือธบิดอียัการภาคกไ็ด ้ ทัง้นี้ เวน้แต่อ านาจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
นี้ และมาตรา ๒๐ วรรคหก มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมาย  

วธิพีจิารณาความอาญา 

ในการมอบอ านาจตามวรรคสอง อยัการสงูสุดจะวางระเบยีบใหผู้ร้บัมอบอ านาจ
ตอ้งปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคบัมาตรา ๑๙ การรกัษาราชการแทนและการปฏิบัติ
ราชการแทนพนักงานอยัการซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๙ ให้เป็นไปตามระเบียบที ่
ก.อ. ก าหนด 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตัง้ให้พนักงานอัยการผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็น
กรรมการ หรอืใหม้อี านาจและหน้าทีอ่ย่างใด ใหผู้ร้กัษาราชการแทนหรอืผูป้ฏบิตัริาชการ
แทนมอี านาจและหน้าทีเ่ป็นกรรมการหรอืมอี านาจและหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูด้ ารงต าแหน่ง
นัน้ในการรกัษาราชการแทนหรอืปฏบิตัริาชการแทนดว้ย แลว้แต่กรณี 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๕ 

มาตรา ๒๑  พนักงานอยัการมอีสิระในการพจิารณาสัง่คดแีละการปฏบิัตหิน้าที่
ใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

ถ้าพนักงานอยัการเหน็ว่าการฟ้องคดอีาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน 
หรอืจะมผีลกระทบต่อความปลอดภยัหรอืความมัน่คงของชาติ หรอืต่อผลประโยชน์อนั
ส าคญัของประเทศใหเ้สนอต่ออยัการสงูสุด และอยัการสงูสุดมอี านาจสัง่ไม่ฟ้องได ้ ทัง้นี้ 
ตามระเบยีบทีส่ านักงานอยัการสงูสุดก าหนด โดยความเหน็ชอบของ ก.อ. 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานอยัการไม่ยื่นค าร้อง  
ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎกีาถอนฟ้อง ถอนค ารอ้ง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎกีาดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒  ดุลพินิจของพนักงานอยัการในการพิจารณาสัง่คดีและการปฏิบัติ
หน้าทีต่ามมาตรา ๒๑ ซึง่ไดแ้สดงเหตุผลอนัสมควรประกอบแลว้ ย่อมไดร้บัความคุม้ครอง 

 

หมวด ๓ 

ส านักงานอยัการสงูสุด 

   
 

มาตรา ๒๓  ส านักงานอยัการสูงสุด นอกจากมอี านาจและหน้าที่เกี่ยวกบังาน
ธุรการและงานวชิาการ เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนักงานอยัการแล้ว 
ใหม้อี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทัง้  

ในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน 

(๒) ให้ค าปรกึษา และตรวจร่างสญัญาหรอืเอกสารทางกฎหมายให้แก่รฐับาล
และหน่วยงานของรฐั 

(๓) ใหค้ าปรกึษา และตรวจร่างสญัญาหรอืเอกสารทางกฎหมายใหแ้ก่นิตบิุคคล
ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรฐัแต่ได้มพีระราชบัญญัติหรอืพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ขึ้น  ทัง้นี้ 
ตามทีเ่หน็สมควร 

(๔)๒ ด าเนินการเกี่ยวกับการบงัคบัคดแีพ่ง หรอืคดีปกครองแทนรฐับาลหรือ
หน่วยงานของรฐัซึง่พนักงานอยัการไดร้บัด าเนินคดใีห ้

 
๒ การบงัคบัคดยีดึหรอือายดัหรอืขายทอดตลาดทรพัยส์นิ พนักงานอยัการซึ่งเป็นโจทก์ฟ้อง

เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งร ่ารวยผดิปกติให้ทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ย่อมด าเนินการ
เกีย่วกบัการบงัคบัคดแีทนรฐัได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๕๗/๒๕๖๑) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๖ 

(๕) ด าเนินการตามที่คณะรฐัมนตรรี้องขอ เว้นแต่การด าเนินการนัน้จะขดัต่อ
งานในหน้าทีห่รอือาจท าใหข้ดัต่อความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานอยัการ 

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการ 
ฝ่ายอยัการ 

(๗) ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐัในการอ านวยความยุตธิรรม การรกัษา
ผลประโยชน์ของรฐัและประชาชน 

(๘) ตดิต่อและประสานงานกบัองค์กรหรอืหน่วยงานต่างประเทศเกีย่วกบัเรื่องที่
อยู่ในอ านาจและหน้าทีข่องพนักงานอยัการหรอืส านักงานอยัการสูงสุด 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
พนักงานอยัการหรอืส านักงานอยัการสงูสุด 

ในการตรวจร่างสญัญาตาม (๒) และ (๓) ให้ส านักงานอยัการสูงสุดมีหน้าที่
รกัษาประโยชน์ของรฐั  ในการนี้ ส านักงานอยัการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรฐับาล หรือ
หน่วยงานของรฐัตาม (๒) หรอืนิติบุคคลตาม (๓) ที่เป็นคู่สญัญาให้ทราบถึงข้อที่ควร
ปรบัปรุงหรอืแกไ้ขใหส้มบูรณ์ขอ้เสยีเปรยีบหรอืขอ้ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่รฐั 

 

มาตรา ๒๔   ให้ส านักงานอัยการสูงสุดเสนองบประมาณรายจ่ายต่อ
คณะรฐัมนตรเีพื่อจดัสรรเป็นเงนิอุดหนุนส านักงานอยัการสงูสุดไวใ้นร่างพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรอืร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิม่เตมิ หรอืร่างพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีส่ านักงานอยัการสงูสุดเหน็ว่างบประมาณรายจ่ายทีไ่ดร้บัการจดัสรรให้
ไม่เพยีงพอใหส้ านักงานอยัการสูงสุดเสนอค าขอแปรญตัตติ่อคณะกรรมาธกิารพจิารณา
งบประมาณของสภาผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยตรง 

 

มาตรา ๒๕  ใหส้ านักงานอยัการสงูสุดเป็นหน่วยรบัตรวจตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

เมื่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิไดท้ าการตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิ
ทุกประเภทของส านักงานอยัการสูงสุดแล้ว ให้เสนอผลการสอบบญัชีโดยตรงต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภาและคณะรฐัมนตรดีว้ย 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๗ 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ก าหนดให้กระทรวง ทบวง กรม ได้รบัการยกเวน้ไม่ต้องเสยีภาษี หรอืได้รบัการยกเว้น 
หรอืผ่อนผนัการปฏบิตัติามกฎหมายในเรื่องใด ใหส้ านักงานอยัการสงูสุดไดร้บัการยกเวน้ 
หรอืผ่อนผนัการปฏบิตัติามกฎหมายในเรื่องนัน้ดว้ย 

 

มาตรา ๒๗  ใหอ้ยัการสงูสุดมอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและรบัผดิชอบในการปฏิบตัริาชการของส านักงานอยัการ

สูงสุด ให้เกิดผลสมัฤทธิแ์ละเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัตริาชการ
ของส านักงานอยัการสงูสุด 

(๒) ควบคุมดูแล และรบัผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และ
บรหิารงานบุคคลของส านักงานอยัการสูงสุด ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผน
และประเพณีปฏบิตัขิองทางราชการ 

(๓) บรหิารจดัการงบประมาณ การเงนิ ทรพัย์สนิ และการพสัดุของส านักงาน
อยัการสงูสุด 

ในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามวรรคหนึ่ง อยัการสูงสุดอาจมอบอ านาจให้รอง
อยัการสงูสุดหรอืขา้ราชการฝ่ายอยัการผูห้นึ่งผูใ้ดปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได ้

ใหอ้ยัการสูงสุดโดยความเหน็ชอบของ ก.อ. มอี านาจออกระเบยีบเกี่ยวกบัการ
บรหิารจดัการงบประมาณ การเงนิ ทรพัย์สนิ และการพสัดุของส านักงานอยัการสงูสุด 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ให้อยัการสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศหรอืค าสัง่อนัจ าเป็นต่อการปฏบิตัริาชการของส านักงานอยัการสงูสุด  ทัง้นี้ เท่าที่
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ หรอืประกาศที ่ก.อ. ก าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานอยัการสูงสุดตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นส านักงานอยัการสงูสุดตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างและเงนิงบประมาณ ของส านักงานอยัการสูงสุดตามพระราชบัญญัติปรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของส านักงานอยัการสงูสุดตามพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๔๘ 

มาตรา ๓๐  ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบงัคับ 
ประกาศหรอืค าสัง่ทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบัการจดัระเบยีบบรหิารราชการ การแบ่งส่วนราชการ 
และการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานอยัการ และการอื่นใดที่ใช้บงัคบักบัพนักงานอยัการ
หรือส านักงานอัยการสูงสุด ที่ยงัมีผลใช้บังคับอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่ของ ก.อ. หรือของอัยการสูงสุดที่ออกตาม
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๓๑  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีนเรื่องใดทีม่อียู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญัตนิี้ใช้บงัคบั ที่อ้างถึงกรม
อยัการ อธิบดีกรมอยัการ รองอธิบดีกรมอยัการ และผู้ตรวจราชการอยัการ ให้ถือว่า
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีนเรื่อง
นัน้ อ้างถงึส านักงานอยัการสูงสุด อยัการสูงสุด รองอยัการสูงสุด และผูต้รวจการอยัการ 
ตามพระราชบญัญตันิี้ ตามล าดบั 

บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือมติ
คณะรฐัมนตรใีนเรื่องใดทีม่อียู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ทีอ่้างถงึอยัการพเิศษ
ฝ่ายปรกึษาหรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบกบัต าแหน่งอยัการพเิศษฝ่ายปรกึษา อยัการพเิศษฝ่าย
คดหีรอืต าแหน่งทีเ่ทียบกบัต าแหน่งอยัการพเิศษฝ่ายคด ีอัยการพเิศษฝ่ายวชิาการหรอื
ต าแหน่งที่เทยีบกบัต าแหน่งอยัการพเิศษฝ่ายวชิาการ ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติคณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้ อ้างถึงอธิบดี
อยัการตามพระราชบญัญตันิี้ 

บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติ
คณะรฐัมนตรใีนเรื่องใดที่มีอยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ที่อ้างถึงอยัการพิเศษ
ประจ าเขตหรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบกบัอยัการพเิศษประจ าเขต รองอธบิดอียัการฝ่าย รองอธบิดี
อยัการเขต อยัการจงัหวดัประจ ากรมและอยัการประจ ากรม ใหถ้อืว่ากฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ อ้างถึงอธบิดอียัการ
ภาค รองอธบิดอียัการ รองอธบิดอียัการภาค อยัการจงัหวดัประจ าส านักงานอยัการสูงสุด 
และอยัการประจ าส านักงานอยัการสูงสุด ตามพระราชบญัญตันิี้ ตามล าดบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๔๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และ
พนักงานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสัง่คดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยง
ธรรม โดยมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า ได้บญัญตัิให้องค์กรอยัการมหีน่วยธุรการที่เป็นอสิระ 

ในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น โดยมอียัการสูงสุดเป็น
ผู้บงัคบับญัชา  ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ  จงึจ าเป็นต้องก าหนดให้มอีงค์กรอยัการ 
และใหส้ านักงานอยัการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการขององค์กรอยัการตามรฐัธรรมนูญ โดยมี
อยัการสูงสุดเป็นผู้บงัคบับญัชา เพื่อใหส้อดคล้องกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญดงักล่าว 
ประกอบกบัพระราชบญัญตัพินักงานอยัการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ไดใ้ชบ้งัคบัมานานแลว้ สมควร
ปรบัปรุงเสยีใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๒๕๐ 

พระราชบญัญตั ิ

ระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็นปีที ่๖๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการฝ่าย
อยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๓) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(๔) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๕ ก/หน้า ๑/๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
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๒๕๑ 

(๕) ประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิฉบบัที ่๔๙ เรื่อง การแกไ้ข
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ลงวนัที ่๒๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๖) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๗) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๘) พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๙) ประกาศคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์

ทรงเป็นประมุข ฉบบัที ่๓๕ เรื่อง การแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่าย
อยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ 

(๑๐) พระราชบญัญตัหิลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และการด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโส 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๑๑) พระราชบญัญตัหิลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และการด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโส 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑๒) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑๓) พระราชบญัญัติเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการ (ฉบบัที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ขา้ราชการฝ่ายอยัการ” หมายความว่า ขา้ราชการซึ่งรบัราชการในส านักงาน

อยัการสงูสุดโดยไดร้บัเงนิเดอืนจากงบประมาณหมวดเงนิเดอืนในส านักงานอยัการสงูสุด 

“ก.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการอยัการ 

 

มาตรา ๕  ใหอ้ยัการสงูสุดรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

ลกัษณะ ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๖  ขา้ราชการฝ่ายอยัการ แบ่งออกเป็นสองประเภท คอื 

(๑) ข้าราชการอัยการ ได้แก่ ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รอยัการและพนักงานอยัการ 

(๒) ขา้ราชการธุรการ ไดแ้ก่ ขา้ราชการในส านักงานอยัการสงูสุดนอกจาก (๑) 
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๒๕๒ 

มาตรา ๗  ให้น าระบบบญัชีเงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  

ตุลาการมาใชก้บัขา้ราชการอยัการโดยอนุโลม 

อตัราเงินเดือนและเงนิประจ าต าแหน่งของข้าราชการอยัการ ให้เป็นไปตาม
บญัชทีา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ในกรณีทีส่มควรปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการอยัการใหส้อดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรบัอตัราเงนิเดือนดงักล่าวเป็นการปรบัเพิ่มเป็น 
รอ้ยละเท่ากนัทุกอตัราและไม่เกินร้อยละสบิของอตัราที่ใช้บงัคบัอยู่ การปรบัให้กระท า 
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบญัชอีตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง
ท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นบัญ ชีอัต ราเงิน เดือนและเงินประจ าต าแห น่งท้าย
พระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารปรบัเป็นรอ้ยละเท่ากนัทุกอตัราหากท าใหอ้ตัราหนึ่ง
อตัราใดมเีศษไม่ถงึสบิบาท ให้ปรบัตวัเลขเงนิเดอืนของอตัราดงักล่าวใหเ้พิม่ขึ้นเป็นสบิ
บาท และมใิหถ้อืว่าเป็นการปรบัอตัรารอ้ยละทีแ่ตกต่างกนั 

 

มาตรา ๘  การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ าต าแห น่ง  
การรบัเงนิเดือนการรบัเงินประจ าต าแหน่ง การปรบัขัน้ต ่าขัน้สูงของเงนิเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง และเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษของขา้ราชการธุรการ ให้น า
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในส่วนที่เกี่ยวกบัขา้ราชการพลเรอืนสามญั
มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  ทัง้นี้ ค าว่า “ก.พ.” และ “อ.ก.พ. กระทรวง” ให้หมายถงึ “ก.อ.”
และค าว่า “กระทรวง” ใหห้มายถงึ “ส านักงานอยัการสงูสุด” 

นอกจากต าแหน่งทีก่ าหนดขึน้ตามวรรคหนึ่ง ก.อ. อาจออกประกาศก าหนดใหม้ี
ต าแหน่งข้าราชการธุรการที่แตกต่างไปจากต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนก็ได้ ต าแหน่งดงักล่าวจะให้ได้รบัเงนิเดอืน
และเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเท่าใดและจะเทียบกับต าแหน่งใดตามวรรคหนึ่ ง  
ใหก้ าหนดในประกาศนัน้ดว้ย 

 

มาตรา ๙  ในกรณีคณะรฐัมนตรกี าหนดเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวตามภาวะ
เศรษฐกิจให้แก่ขา้ราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัเป็นการทัว่ไป ให้ขา้ราชการฝ่ายอยัการ
ไดร้บัเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวในหลกัเกณฑเ์ดยีวกนัดว้ย 
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๒๕๓ 

มาตรา ๑๐  ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ ซึ่งสอบคดัเลอืก หรอื
ทดสอบความรูห้รอืคดัเลอืกพเิศษ เพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นขา้ราชการอยัการในต าแหน่ง
อยัการผูช้่วยไดต้ามพระราชบญัญตันิี้ หากประสงคจ์ะโอนมาบรรจุเป็นขา้ราชการอยัการ
ในต าแหน่งอัยการผู้ช่วยเพื่อนับเวลาราชการหรือเวลาท างานของตนในขณะที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการอัยการตาม
พระราชบญัญตันิี้ดว้ย กใ็หก้ระท าไดโ้ดยส านักงานอยัการสงูสุดท าความตกลงกบัเจา้สงักดั 

 

มาตรา ๑๑  บ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการฝ่ายอยัการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการนัน้ 

ขา้ราชการฝ่ายอยัการผู้ใดถึงแก่ความตาย หรอืได้รบัอนัตรายถึงทุพพลภาพ
เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ราชการจนต้องออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพตาม
พระราชบญัญตันิี้ ก.อ. จะพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนใหผู้น้ัน้เป็นกรณีพเิศษเพื่อประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จบ านาญกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๒  เครื่องแบบ และการแต่งกายของขา้ราชการฝ่ายอยัการ การก าหนด 
ให้มีตราสญัลกัษณ์ หรอืเครื่องหมายใดเพื่อใช้ในการบรหิารราชการส านักงานอัยการ
สูงสุด รวมทัง้หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการท าและใชต้ราสญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมายนัน้ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๓  วนัเวลาท างาน วนัหยุดราชการตามประเพณี และวนัหยุดประจ าปี
ของขา้ราชการฝ่ายอยัการ ให้เป็นไปตามที่คณะรฐัมนตรกี าหนดส าหรบัขา้ราชการพลเรอืน 
เวน้แต่ ก.อ. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้เป็นไปตามระเบียบที ่  

ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๔  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการให้เป็นไปตามที่
ส านักงานอยัการสงูสุดก าหนดโดยความเหน็ชอบของ ก.อ. 

ส านักงานอยัการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. จะต้องจัดให้มีประมวล
จรรยาบรรณส าหรบัขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

ประมวลจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และประมวลจรรยาบรรณตามวรรคสอง  
เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๕๔ 

มาตรา ๑๕  ขา้ราชการฝ่ายอยัการมเีสรภีาพในการรวมกลุ่มตามที่บญัญตัไิวใ้น
รฐัธรรมนูญ  แต่ทัง้นี้ ตอ้งไม่กระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผ่นดนิและความ
ต่อเนื่องในการจดัท าบรกิารสาธารณะ และตอ้งไม่มวีตัถุประสงคท์างการเมอืง 

หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง เป็นไปตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎกีาซึง่ออกตามขอ้เสนอแนะของ ก.อ. 

 

มาตรา ๑๖  การเพิม่พูนประสทิธภิาพและการเสรมิสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตัิ
ราชการการพฒันาคุณภาพชีวติ การเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิราชการ 
การปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวจิยัการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีส่ านักงานอยัการสงูสุดก าหนด 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที ่พระราชบญัญ ัต ินี ้ก าหนดให ้เป็น ไปตามที ่ ก.อ. 
ก าหนด ให้ ก.อ. ท าเป็นระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืประกาศ ตามทีเ่หน็สมควร 

ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และประกาศ ของ ก.อ. ตามพระราชบญัญตันิี้ เมื่อประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

ลกัษณะ ๒ 

คณะกรรมการอยัการ 

   
 

มาตรา ๑๘๒  ให้มีคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.”
ประกอบดว้ย 

(๑) ประธาน ก.อ. ซึ่งขา้ราชการอยัการเวน้แต่ผูด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยเป็น 
ผูเ้ลอืกจากผูร้บับ าเหน็จหรอืบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรอื
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และเคยรบัราชการเป็นขา้ราชการ
อัยการมาแล้วในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับ
ราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่า  ทัง้นี้ ตอ้งไม่เคย
เป็นสมาชกิหรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืงในระยะสบิปีก่อนไดร้บัเลอืก 

(๒) อยัการสงูสุดเป็นรองประธาน ก.อ.  

 
๒ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๕๕ 

(๓) รองอยัการสงูสุดตามล าดบัอาวุโสจ านวนหา้คนเป็นกรรมการอยัการ 

(๔) กรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งข้าราชการอยัการเว้นแต่ 
ผูด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยเป็นผูเ้ลอืกจาก 

(ก) ข้าราชการอัยการชัน้ ๕ ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดย
ต าแหน่งอยู่แลว้จ านวนสีค่น 

(ข) ผู้ร ับบ าเหน็จหรือบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ หรอืกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ซึ่งเคยรบัราชการ
เป็นขา้ราชการอยัการมาแลว้จ านวนสองคน 

(๕) กรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งขา้ราชการอยัการเว้นแต่ 
ผูด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยเป็นผูเ้ลอืกจากผูซ้ึง่ไม่เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการอยัการมาก่อน 
และเป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการงบประมาณ ดา้นการพฒันาองคก์ร หรอืดา้นการบรหิารจดัการ 

ใหอ้ธบิดอียัการ ส านักงานคณะกรรมการอยัการ เป็นเลขานุการ ก.อ. 
 

มาตรา ๑๙๓  ประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา ๑๘ 
(๔) (ข) และ (๕) ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิปี 

(๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๙ ข. (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) 
(๒) เป็นสมาชกิรฐัสภา ขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรอืผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของ
พรรคการเมอืง 

(๓) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการ
เลอืกตัง้ กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูต้รวจการแผ่นดนิ กรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิหรอืกรรมการในคณะกรรมการตุลา
การศาลปกครองหรอืศาลอื่น 

 
๓ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๕๖ 

(๔) เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการตุลาการศาล
ยุตธิรรม ตุลาการศาลทหาร หรอืทนายความ 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมอืนไร้ความสามารถ หรอืคนวกิลจรติ
หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ  

(๖) เป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของรฐัวสิาหกจิ 

(๗) ประกอบอาชีพหรอืวชิาชพีอื่นใดอนัเป็นการกระทบกระเทือนถึงการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒ  ิ

(๗) ประกอบอาชีพหรือวชิาชพีอื่นใดอนัเป็นการกระทบกระเทือนถึงการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒ ิ

(๘) เคยเป็นประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่เป็น
กรณีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ซึง่ไม่ใหน้ับเป็นวาระการด ารงต าแหน่ง 

 

มาตรา ๒๐๔  ในการเลอืกประธาน ก.อ. ให้ ก.อ. ประชุมพจิารณาจดัท าบญัชี
รายชื่อบุคคลทีม่าสมคัรหรอืที ่ก.อ. เห็นสมควรเป็นประธาน ก.อ. ไม่น้อยกว่าห้ารายชื่อ 
เพื่อใหข้า้ราชการอยัการเวน้แต่ผูด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยเป็นผูเ้ลอืกจากรายชื่อดงักล่าว 

การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๕) ให้ ก.อ. ประชุม
พิจารณาจดัท าบญัชีรายชื่อบุคคลที่มาสมัครหรอืที่ ก.อ. เห็นสมควรเป็นกรรมการอยัการ
ผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไม่น้อยกว่าสามเท่าของกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๘ (๕) 
เพื่อใหข้า้ราชการอยัการเวน้แต่ผูด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยเป็นผูเ้ลอืกจากรายชื่อดงักล่าว 

 

มาตรา ๒๑๕  ให้อัยการสูงสุดด าเนินการให้มีการเลือกประธาน ก.อ. และ
กรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒภิายในหกสบิวนัก่อนวนัครบก าหนดวาระหรอืภายในหกสบิวนั
นับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือกและการออกเสียงลงคะแนนต้องกระท าโดยวิธีลับ  ทัง้นี้  
ตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

เมื่อผลการเลอืกประธาน ก.อ. ตามทีอ่ยัการสงูสุดประกาศรายชื่อเป็นประการใด 
ใหน้ าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 

 
๔ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๕๗ 

กรณีอยัการสงูสุดประกาศรายชื่อกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒแิลว้ ใหป้ระกาศ
รายชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกในราชกจิจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดเีกี่ยวกับการเลอืกประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการ
ผูท้รงคุณวุฒติ่อศาล การฟ้องคดดีงักล่าวไม่เป็นเหตุใหร้ะงบัหรอืชะลอการด าเนินการใด ๆ 
เกีย่วกบัการเลอืกทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ เวน้แต่ศาลจะมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่เป็นอย่างอื่น  
ในการนี้ หากศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใด ๆ อนัเป็นผลใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัการเลอืกขาด
คุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้ม หรอืไดร้บัการเลอืกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กรณีเช่นว่านี้ 
ไม่มผีลกระทบต่อการทีบุ่คคลนัน้ไดก้ระท าไวแ้ลว้ก่อนมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ดงักล่าว 

ในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิ ห้ามผู้ใดกระท าการ 
ใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงเพื่อให้ข้าราชการอัยการลงคะแนนหรืองดเว้น
ลงคะแนน  ทัง้นี้ ตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๒๖  ขา้ราชการอยัการซึ่งด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโสไม่มสีทิธไิด้รบั
เลอืกเป็นกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒใิน ก.อ.  

 

มาตรา ๒๓๗  ประธาน ก.อ. มวีาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับแต่วนัทีท่รงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
สองปีนับแต่วันที่อัยการสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิและใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

ถ้าต าแหน่งประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ่งว่างลง
ก่อนครบวาระใหอ้ยัการสูงสุดสัง่ใหด้ าเนินการเลอืก เว้นแต่วาระการอยู่ในต าแหน่งของ
ประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒจิะเหลอืไม่ถงึเกา้สบิวนั จะไม่ด าเนินการ
เลอืกกไ็ด ้

ประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัเลอืกตามวรรคสอง  
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระของผูซ้ึ่งตนแทน และหากมวีาระเหลอือยู่ไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่
วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้หรอืวนัทีอ่ยัการสงูสุดประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัเลอืก 
แลว้แต่กรณี ไม่ใหน้ับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

 

 
๖ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๕๘ 

มาตรา ๒๔๘  ในกรณีทีป่ระธาน ก.อ. พน้จากต าแหน่งไม่ว่าดว้ยเหตุใด เวน้แต่
กรณีครบก าหนดวาระตามวรรคสาม ใหร้องประธาน ก.อ. ท าหน้าทีป่ระธาน ก.อ. 

ในกรณีทีป่ระธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งก่อน
ครบก าหนดวาระและยังไม่มีกรรมการอัยการแทนต า แหน่งที่ว่ างลง ให้  ก .อ. 
ประกอบด้วยกรรมการอยัการเท่าที่เหลืออยู่และให้ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้าเหลือ
เพยีงกรรมการอยัการโดยต าแหน่ง ใหก้รรมการอยัการโดยต าแหน่งเป็นองคป์ระชุมและ
ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิครบก าหนดวาระ  
ใหป้ระธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ท่าทีจ่ าเป็นไปพลางก่อนจนกว่าประธาน ก.อ. หรอืกรรมการ
อยัการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัเลอืกใหม่เขา้รบัหน้าที่ 

 

มาตรา ๒๕๙  ประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒ ิพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ครบก าหนดวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔)๑๐ เป็นกรรมการอยัการโดยต าแหน่ง ไดร้บัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอยัการ
อาวุโส หรือพ้นจากต าแหน่งข้าราชการอัยการ ในกรณีที่เป็นกรรมการอัยการตาม 
มาตรา ๑๘ (๔) (ก) 

(๕) กลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการอยัการ ในกรณีทีเ่ป็นประธาน ก.อ. หรอื
กรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๘ (๔) (ข) 

 
๘ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แม้กฎหมายก าหนดไว้เพียงว่า ให้รองประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ท าหน้าที่

ประธาน ก.อ. ในระหว่างทีป่ระธาน ก.อ. พน้จากต าแหน่งเท่านัน้ แต่ในกรณีที่ประธาน ก.อ. ป่วยหนักจน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ควรให้รองประธาน ก.อ. ท าหน้าที่ประธาน ก.อ. ด้วย ในฐานะกฎหมาย 
ที่ใกล้เคยีงอย่างยิง่ เพื่อให้กระบวนการบรหิารของคณะกรรมการ ก.อ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๓/๒๕๓๙) 

๙ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตริะเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๕๙ 

(๖) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๑๘ (๑) หรอืมาตรา ๑๙ ใน
กรณีทีเ่ป็นประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๘ (๔) (ข) หรอื (๕) 

(๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ ข. ในกรณีที่เป็นกรรมการอัยการ
ผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๘ (๔) (ก) 

(๘) ถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๕/๑ ในกรณีที่เป็นประธาน ก.อ. 
หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๘ (๔) หรอื (๕) 

ในกรณีเป็นทีส่งสยัว่าประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒผิู้ใดพ้น
จากต าแหน่งประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒหิรอืไม่  ให้ ก.อ. มอี านาจ
วนิิจฉยัชีข้าด 

 

มาตรา ๒๕/๑๑๑  ประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา ๑๘ (๔) หรอื (๕) ผู้ใดมพีฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ประธาน 
ก.อ. หรอืกรรมการอยัการส่อไปในทางทุจรติต่อหน้าที ่ส่อว่าจงใจใชอ้ านาจหน้าทีข่ดัต่อ
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัคุณธรรม และจรยิธรรม หรอืกระท าการฝ่าฝืน
มาตรา ๒๑ วรรคห้า ข้าราชการอยัการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนข้าราชการ
อยัการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ในขณะนัน้ เวน้แต่ผูด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยเขา้ชื่อขอใหถ้อด
ถอนประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) หรือ (๕)  
ผูน้ัน้ออกจากต าแหน่งได ้

เมื่อมีการเข้าชื่อถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ให้อัยการสูงสุดจัดให้มีการลงมติ
ภายในสามสบิวนัและในระหว่างนี้ประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒผิูน้ัน้
จะท าหน้าทีป่ระธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒมิไิด ้

มตทิี่ใหถ้อดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่ง ใหถ้ือเอาคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของข้าราชการอยัการทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนัน้ เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งอยัการผู้ช่วย 
และการออกเสยีงลงคะแนนตอ้งกระท าโดยวธิลีบั 

ผูใ้ดถูกถอดถอนจากต าแหน่ง ใหผู้น้ัน้พน้จากต าแหน่งนับแต่วนัที่มมีตใิหถ้อด
ถอนตามวรรคสาม 

มตขิองขา้ราชการอยัการตามมาตรานี้ให้เป็นทีสุ่ด และจะมกีารขอใหถ้อดถอน
บุคคลดงักล่าวโดยเหตุเดยีวกนัอกีไม่ได ้

การเขา้ชื่อ การลงมต ิและการถอดถอน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

 
๑๑ มาตรา ๒๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๖๐ 

มาตรา ๒๖  การประชุม ก.อ. ต้องมกีรรมการอยัการมาประชุมไม่น้อยกว่าแปดคน
จงึเป็นองคป์ระชุม 

ถ้าประธานไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได ้ ให ้รองประธานเป็น
ประธานในที่ประชุมถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ใหก้รรมการอยัการในทีป่ระชุมเลอืกกรรมการอยัการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

หากกรรมการอยัการโดยต าแหน่งว่างลง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้้รกัษา
ราชการแทนหรอืผูร้กัษาการในต าแหน่งตามกฎหมาย ท าหน้าทีก่รรมการอยัการแทนใน
ระหว่างนัน้ 

 

มาตรา ๒๗  ในการประชุมของ ก.อ. ถ้ามกีารพจิารณาเรื่องเกี่ยวกบักรรมการ
อัยการผู้ใดโดยเฉพาะ ผู้นั ้นไม่มีสิทธิอยู่ในที่ประชุม แต่เพื่อประโยช น์ในการนับ 
องค์ประชุม ถ้าผู้นั ้นได้เข้าประชุมแล้วและต้องออกจากที่ประชุม ให้นับผู้นั ้นเป็น 
องคป์ระชุมดว้ย 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน 
ทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

ให ้ก.อ. มอี านาจออกระเบยีบว่าดว้ยการประชุมและการลงมต ิ

ในกรณีที่การประชุมของ ก.อ. เป็นการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๕๙  
วรรคสองหรอืมาตรา ๘๒ กบัผู้ด ารงต าแหน่งอยัการสูงสุดหรอืรองอยัการสูงสุด ซึ่งเป็น
กรรมการอยัการโดยต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๒) หรอื (๓) ดว้ย ห้ามมใิห้อยัการสูงสุด
หรอืรองอยัการสูงสุดผูน้ัน้เขา้ร่วมพจิารณาเรื่องดงักล่าว และใหถ้ือว่า ก.อ. ประกอบไป
ดว้ยกรรมการอยัการเท่าทีเ่หลอือยู่๑๒ 

ในกรณีที่การประชุมของ ก.อ. เป็นการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๕๙ 
วรรคหนึ่ง หรือการด าเนินการทางวินัยและการสัง่ลงโทษทางวินัยกับอธิบดีอัยการ 
ส านักงานคณะกรรมการอยัการซึ่งเป็นเลขานุการ ก.อ. ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรอื
เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) (ก) ห้ามมิให้อธิบดีอัยการ 
ส านักงานคณะกรรมการอัยการเข้าร่วมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และให้ถือว่า ก.อ. 
ประกอบไปดว้ยกรรมการอยัการเท่าทีเ่หลอือยู่๑๓ 

 

 
๑๒ มาตรา ๒๗ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓ มาตรา ๒๗ วรรคหา้ เพิม่โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๖๑ 

มาตรา ๒๘  หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ เบี้ยประชุม หรือ
ค่าตอบแทนของ ก.อ. รวมทัง้อนุกรรมการ บุคคล และคณะบุคคลที่ ก.อ. แต่งตัง้  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๙  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๘ ในกรณีที ่ก.อ. มหีน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัิไว้
ในพระราชบญัญตันิี้ ใหอ้ยัการสูงสุดเป็นผูเ้สนอเรื่องต่อ ก.อ. แต่กรรมการอยัการคนหนึ่ง
คนใดจะเสนอเรื่องที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ ก.อ. เพื่อให้ ก.อ. พิจารณาตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.อ. ก าหนดกไ็ด ้

 

มาตรา ๓๐  นอกจากอ านาจและหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้และ
กฎหมายอื่น ให ้ก.อ. มอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหค้วามเหน็ชอบกรอบอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(๒) เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุของขา้ราชการฝ่ายอยัการตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(๓) ออกระเบยีบเกี่ยวกบัการจดัระบบ การแกไ้ข และการรกัษาทะเบยีนประวตัิ
และควบคุมการเกษยีณอายุของขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(๔) ออกระเบยีบเกี่ยวกบัการจดัสวสัดกิาร การสงเคราะห์อื่น เงนิเพิม่ส าหรบั
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงนิเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นแก่
ขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการจดัล าดบัอาวุโสของขา้ราชการอยัการ 

(๖) ออกระเบยีบเกี่ยวกบัการรกัษาราชการแทน การปฏิบตัิราชการแทนและ
การรกัษาการในต าแหน่งของขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(๗) ออกระเบยีบเกีย่วกบัการรอ้งทุกขข์องขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(๘) พจิารณาเกี่ยวกบัการด าเนินการทางวนิัยขา้ราชการฝ่ายอยัการ และการสัง่
ใหข้า้ราชการฝ่ายอยัการออกจากราชการตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

(๙) ออกระเบยีบเกี่ยวกบัการสรรหา การบรรจุ การแต่งตัง้ การทดลองปฏิบตัิ
หน้าที่ราชการ การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การรบัเงนิเดอืน 
การเลื่อนเงนิเดอืน การรกัษาจรยิธรรม การออกจากราชการ การคุม้ครองระบบคุณธรรม 
และการจดัระเบยีบขา้ราชการธุรการ 

(๑๐) แต่งตัง้อนุกรรมการ บุคคล หรอืคณะบุคคลเพื่อพจิารณาหรอืปฏิบตักิาร
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที ่ก.อ. มอบหมาย 
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๒๖๒ 

(๑๑) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อก าหนดการอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับการ
บรหิารงานบุคคลของขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

 

มาตรา ๓๑  ในการพจิารณาเกี่ยวกบัการด าเนินการทางวนิัยขา้ราชการธุรการ 
ให้ ก.อ. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีขา้ราชการธุรการไม่น้อย
กว่าสองคนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดว้ย 

จ านวน คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
รวมตลอดทัง้วธิกีารได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

ลกัษณะ ๓ 

ขา้ราชการอยัการ 

   
 

หมวด ๑ 

การบรรจุ การแต่งตัง้ และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

   
 

มาตรา ๓๒  ต าแหน่งขา้ราชการอยัการ ม ี๘ ชัน้ ดงันี้ 
(๑) อยัการสงูสุดเป็นขา้ราชการอยัการชัน้ ๘ 

(๒) รองอยัการสงูสุด และผูต้รวจการอยัการ เป็นขา้ราชการอยัการชัน้ ๗ 

(๓) อธบิดอียัการ อธบิดอียัการภาค รองอธบิดอีัยการ รองอธบิดีอยัการภาค
อยัการพเิศษฝ่ายและอยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ เป็นขา้ราชการอยัการชัน้ ๖ 

(๔) อยัการผูเ้ชีย่วชาญ เป็นขา้ราชการอยัการชัน้ ๕ 

(๕) อัยการจังหวัด และอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด เป็น
ขา้ราชการอยัการชัน้ ๔ 

(๖) อยัการประจ าส านักงานอยัการสูงสุด และรองอยัการจงัหวดั เป็นขา้ราชการ
อยัการชัน้ ๓ 

(๗) อยัการประจ ากอง และอยัการจงัหวดัผูช้่วย เป็นขา้ราชการอยัการชัน้ ๒ 

(๘) อยัการผูช้่วย เป็นขา้ราชการอยัการชัน้ ๑ 

 

มาตรา ๓๓  นอกจากต าแหน่งขา้ราชการอยัการตามมาตรา ๓๒ ใหม้ตี าแหน่ง
อยัการอาวุโสดว้ย 
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๒๖๓ 

มาตรา ๓๔  ข้าราชการอัยการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) อยัการสงูสุด ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งชัน้ ๘ 

(๒) รองอยัการสูงสุด และผู้ตรวจการอยัการ ให้ได้รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ า
ต าแหน่งชัน้ ๗ 

(๓) อธบิดอียัการ อธบิดอียัการภาค รองอธบิดอียัการ รองอธบิดีอยัการภาค 
อยัการพเิศษฝ่ายและอยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง
ชัน้ ๖ - ๗ โดยใหเ้ริม่รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้ ๖ 

(๔) อัยการผู้เชี่ยวชาญ ให้ได้รบัเงินเดือนและเงนิประจ าต าแหน่งชัน้ ๕ - ๖  
โดยใหเ้ริม่รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้ ๕ 

(๕) อยัการจงัหวดั และอยัการจงัหวดัประจ าส านักงานอยัการสูงสุด ให้ได้รบั
เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งชัน้ ๔ - ๕ โดยใหเ้ริม่รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง
ในขัน้ต ่าของชัน้ ๔ 

(๖) อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด และรองอัยการจังหวัด ให้ได้รับ
เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งชัน้ ๓ - ๔ โดยใหเ้ริม่รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง
ในขัน้ต ่าของชัน้ ๓ 

(๗) อัยการประจ ากอง และอัยการจังหวดัผู้ช่วย ให้ได้รบัเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งชัน้ ๒ - ๓ โดยใหเ้ริม่รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในขัน้ต ่าของชัน้ ๒ 

(๘)๑๔ อยัการผูช้่วย ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งชัน้ ๑ โดยใหเ้ริม่รบั
เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในขัน้ต ่าของชัน้ ๑ 

(๙) อยัการอาวุโส ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเท่ากบัเงนิเดอืนและ
เงินประจ าต าแหน่งเดิมที่ได้รบัอยู่ก่อนด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโส เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รบั
เงนิเดอืนขัน้สูงสุดของชัน้อยู่ก่อนแล้ว จงึให้ได้รบัเงนิเดอืนสูงกว่าเงนิเดอืนเดมิหนึ่งขัน้ 
และให้ปรบัเงินเดือนขึ้นปีละหนึ่งขัน้แต่ไม่เกินอตัราเงินเดือนของชัน้ ๘ และเมื่อปรบั
เงนิเดอืนดงักล่าวสงูกว่าขัน้สงูสุดของชัน้เดมิแลว้ใหป้รบัเงินประจ าต าแหน่งใหเ้ท่ากบัเงนิ
ประจ าต าแหน่งของชัน้ถดัไป 

ใหข้า้ราชการอยัการไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งตามต าแหน่งทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว 

 
๑๔ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๘) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๖๔ 

เงนิประจ าต าแหน่งไม่ถอืเป็นเงนิเดอืน 

ขา้ราชการอยัการซึ่งด ารงต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทยีบกบัต าแหน่งใด 
กใ็หไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งตามต าแหน่งนัน้ 

 

มาตรา ๓๕๑๕  การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งอัยการผู้ช่วย ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สัง่โดยวิธีการสอบคดัเลือก การทดสอบ
ความรู ้หรอืการคดัเลอืกพเิศษ ตามความในหมวด ๒ แห่งลกัษณะนี้ โดยใหผู้ไ้ดร้บับรรจุ
ไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในขัน้ต ่าของชัน้ ๑ 

 

มาตรา ๓๖  อยัการผูช้่วยทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอยัการประจ ากอง
หรอือยัการจงัหวดัผูช้่วยจะตอ้งไดร้บัการอบรมจากส านักงานอยัการสูงสุดมาแลว้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีและผลของการอบรมเป็นที่พอใจของ ก.อ. ว่าเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และ
ความประพฤตเิหมาะสมทีจ่ะเป็นอยัการประจ ากองหรอือยัการจงัหวดัผูช้่วย 

อยัการผูช้่วยซึง่ไดร้บัการอบรมจากส านักงานอยัการสงูสุดมาแลว้ตามวรรคหนึ่ง 
และผลของการอบรมยงัไม่เป็นที่พอใจของ ก.อ. ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
ความประพฤตเิหมาะสมทีจ่ะเป็นอยัการประจ ากองหรอือยัการจงัหวดัผูช้่วย กใ็หไ้ดร้บั
การอบรมจากส านักงานอยัการสงูสุดต่อไปอกีไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เมื่อครบก าหนดดงักล่าว
แลว้หากผลของการอบรมยงัไม่เป็นทีพ่อใจของ ก.อ. ใหอ้ยัการสงูสุดสัง่ใหอ้อกจากราชการ 

ในระหว่างเวลาปีแรกที่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอยัการประจ ากองหรือ
อยัการจงัหวดัผูช้่วย หากปรากฏว่าผูไ้ด้รบัแต่งตัง้ไม่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งต่อไป 
อยัการสงูสุดดว้ยความเหน็ชอบของ ก.อ. มอี านาจสัง่ใหอ้อกจากราชการได้ 

 

มาตรา ๓๗  ก่อนเขา้รบัหน้าที ่อยัการประจ ากองและอยัการจงัหวดัผูช้่วยต้อง
ถวายสตัยป์ฏญิาณต่อพระมหากษตัรยิด์ว้ยถ้อยค า ดงัต่อไปนี้ 

“ขา้พระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสตัย์ปฏิญาณว่า ขา้พระพุทธเจ้าจะ
จงรกัภกัดตี่อพระมหากษตัรยิ ์และจะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและเทีย่งธรรม
โดยปราศจากอคติทัง้ปวงเพื่อให้เกดิความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่ง
ราชอาณาจกัร ทัง้จะรกัษาไวแ้ละปฏิบตัิตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมาย 
ทุกประการ” 

 

 
๑๕ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๖๕ 

มาตรา ๓๘  การแต่งตัง้ขา้ราชการอยัการให้ด ารงต าแหน่งนอกจากต าแหน่ง
อยัการผูช้่วยต าแหน่งอยัการอาวุโส ต าแหน่งรองอยัการสงูสุด และต าแหน่งอยัการสงูสุด 
ใหป้ระธาน ก.อ. เสนอ ก.อ. โดยค านึงถึงความรูค้วามสามารถ ความรบัผดิชอบ ประวตัิ
การปฏิบตัิราชการ และพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบุคคลนัน้เทียบกับงานในต าแหน่ง
ข้าราชการอัยการที่จะได้รบัแต่งตัง้นัน้ ๆ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อได้รับความ
เหน็ชอบแลว้ จงึน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 

ในกรณีที่ ก.อ. ไม่ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลใดตามที่ประธาน ก.อ. 
เสนอตามวรรคหนึ่งให ้ประธาน ก.อ. หรอืกรรมการอยัการคนหนึ่งคนใด เสนอชื่อ
บุคคลอื่นเพื่อให้ ก.อ. ให้ความเห็นชอบได้และในกรณีที่มกีารเสนอบุคคลหลายคนให้
ด ารงต าแหน่งเดียวกัน ให้ ก.อ. พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงเป็นรายบุคคล
ตามล าดบัอาวุโสเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งใด ถ้าเป็นกรรมการอยัการดว้ย ใหผู้ไ้ดร้บั
การเสนอชื่อออกจากทีป่ระชุมในระหว่างการพจิารณาเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ แต่ใหน้ับเป็น
องคป์ระชุมดว้ย 

 

มาตรา ๓๙๑๖  ขา้ราชการอยัการซึ่งมอีายุครบหกสบิปีขึ้นไปในปีงบประมาณ
ใดอาจขอไปด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโสได ้หากเป็นผู้ที่ได้ปฏบิตัิหน้าที่มาแล้วไม่น้อย
กว่ายีส่บิปีในปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่จะขอไปด ารงต าแหน่ง โดยให้แจ้งเป็น
หนังสือต่ออยัการสูงสุดไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนัก่อนเริม่ปีงบประมาณที่จะด ารงต าแหน่ง
อยัการอาวุโส 

ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีในปีงบประมาณใด ให้พ้นจาก
ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่เมื่อสิน้ปีงบประมาณนัน้ และใหไ้ปด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโสจนกว่า
จะพน้จากราชการตามมาตรา ๕๖ 

 

มาตรา ๓๙/๑๑๗  ขา้ราชการอยัการซึ่งจะมอีายุครบหกสบิหา้ปีในปีงบประมาณใด 
ให้ ก.อ. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอัยการใน
ปีงบประมาณนัน้ แล้วเสนอผลการประเมินให้ ก.อ. พิจารณาประกอบการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป 

 
๑๖ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗ มาตรา ๓๙/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒๖๖ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๔๐  การแต่งตัง้ข้าราชการอยัการไปด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโสให้
อยัการสูงสุดเสนอรายชื่อผู้ซึ่งจะได้รบัแต่งตัง้ต่อ ก.อ. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รบั
ความเหน็ชอบแลว้จงึน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ต่อไป 

ข้าราชการอัยการซึ่งด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโสจะได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งหรอืรกัษาการในต าแหน่งตามมาตรา ๓๒ อกีไม่ได ้รวมทัง้ไม่อาจเป็นผู้รกัษา
ราชการแทนหรอืปฏบิตัริาชการแทน๑๘ 

 

มาตรา ๔๑  การแต่งตัง้ข้าราชการอัยการให้ด ารงต าแหน่งรองอัยการสูงสุด  
ให้ประธาน ก.อ. เสนอ ก.อ. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.อ. ให้ความเห็นชอบแล้วจงึน า
ความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และให้น าบทบัญญตัิมาตรา 
๔๒ วรรคสองและวรรคสามและมาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๒  การแต่งตัง้ข้าราชการอยัการให้ด ารงต าแหน่งอยัการสูงสุด ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รอยัการและพนักงานอยัการ 

ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอยัการสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบจาก 
ก.อ. ให้ประธาน ก.อ. เป็นผู้ เสนอ โดยค านึ งถึงอาวุ โส ความรู้ความสามารถ  
ความรบัผดิชอบ ประวตักิารปฏบิตัริาชการ และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคลนัน้ 

ในกรณีที ่ก.อ. ไม่ใหค้วามเหน็ชอบการแต่งตัง้บุคคลตามทีป่ระธาน ก.อ. เสนอ
ตามวรรคสอง ใหป้ระธาน ก.อ. เสนอชื่อบุคคลอื่นโดยเรยีงตามล าดบัอาวุโส และให ้ก.อ. 
พจิารณาตามหลกัเกณฑต์ามวรรคสอง 

ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๓  ใหข้า้ราชการอยัการที่ด ารงต าแหน่งดงัต่อไปนี้ไดร้บัการเลื่อนชัน้
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งขา้ราชการอยัการท้ายพระราชบญัญัตินี้ โดยความเห็นชอบของ ก.อ. ภายใน
ระยะเวลา ดงัต่อไปนี้ 

 
๑๘ มาตรา ๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เต ิมโดยพระราชบญัญัต ิระเบ ียบข้าราชการฝ่าย

อยัการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒๖๗ 

(๑) อธบิดีอยัการ อธิบดีอยัการภาค รองอธบิดีอยัการ รองอธบิดีอยัการภาค 
อยัการพเิศษฝ่ายและอยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ เมื่อไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง
ในชัน้ ๖ มาครบสีปี่ ให้ไดร้บัการพจิารณาเลื่อนชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็น
ชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๗ 

(๒) อยัการผูเ้ชีย่วชาญ เมื่อไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้ ๕ มาครบ
เจด็ปีใหไ้ดร้บัการพจิารณาเลื่อนชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็นชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๖ 

(๓) อยัการจงัหวดั และอยัการจงัหวดัประจ าส านักงานอยัการสูงสุด เมื่อไดร้บั
เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๔ มาครบสามปี ให้ไดร้บัการพิจารณา
เลื่อนชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็นชัน้สูงสุดของชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๔ และเมื่อ
ไดร้บัเงนิเดอืนและเงินประจ าต าแหน่งในชัน้สูงสุดของชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๔ มาครบหนึ่งปี 
ใหไ้ดร้บัการพจิารณาเลื่อนชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็นชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๕ 

(๔) อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด และรองอัยการจังหวดั เมื่อได้รบั
เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๓ มาครบหา้ปี ใหไ้ดร้บัการพจิารณา
เลื่อนชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็นชัน้สูงสุดของชัน้เงนิเดือนชัน้ ๓ และเมื่อ
ไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้สูงสุดของชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๓ มาครบหนึ่งปี 
ให้ได้รบัการพิจารณาเลื่อนชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็นชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๔ 
และเมื่อได้รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๔ มาครบสามปีแล้ว  
ให้ได้รบัการพิจารณาเลื่อนชัน้เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นชัน้สูงสุดของชัน้
เงนิเดอืนชัน้ ๔ ได ้

(๕) อยัการประจ ากอง และอยัการจงัหวดัผู้ช่วย เมื่อได้รบัเงนิเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งในชัน้สูงสุดของชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๒ มาครบหนึ่งปี ใหไ้ดร้ับการพจิารณา
เลื่อนชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็นชัน้เงนิเดือนชัน้ ๓ และเมื่อได้รบัเงนิเดอืน
และเงนิประจ าต าแหน่งในชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๓ มาครบหา้ปีแลว้ ใหไ้ดร้บัการพจิารณาเลื่อน
ชัน้เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเป็นชัน้สงูสุดของชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๓ ได้ 

ใหป้รบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการอยัการในชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๑ ชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๒ 
และชัน้เงนิเดอืนชัน้ ๓ สูงขึน้หนึ่งขัน้ทุกปี โดยความเหน็ชอบของ ก.อ. จนกว่าจะไดร้บั
เงินเดือนในขัน้สูงสุดของชัน้เงินเดือน เว้นแต่ข้าราชการอัยการผู้ใดถูกลงโทษทางวินัย 
ในปีใด ก.อ. จะมมีตไิม่ใหป้รบัอตัราเงนิเดอืนใหข้า้ราชการอยัการผูน้ัน้ส าหรบัปีนัน้กไ็ด ้
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๒๖๘ 

ในการปรบัอตัราเงนิเดอืนตามวรรคสอง ถ้า ก.อ. พจิารณาเห็นว่าข้าราชการ
อัยการผู้ใดมีผลงานดีเด่นเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  
การรกัษาวนิัย ความประพฤต ิคุณธรรม จรยิธรรม แลว้ ก.อ. จะใหป้รบัอตัราเงนิเดอืนให้
ขา้ราชการอยัการผูน้ัน้เป็นกรณีพเิศษเกนิหนึ่งข ัน้กไ็ด ้

ความในวรรคสองมใิหใ้ชบ้งัคบักบัขา้ราชการอยัการทีล่าไปศกึษาต่อหรอืลาเพื่อ
การอื่นใด  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๔๔  การโอนขา้ราชการอยัการไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการ
ธุรการโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนไม่สูงกว่าในขณะทีโ่อน ใหอ้ยัการสูงสุดสัง่ไดเ้มื่อขา้ราชการ
อยัการผูน้ัน้ยนิยอมและก.อ. เหน็ชอบ 

การโอนขา้ราชการอยัการไปเป็นขา้ราชการพลเรอืน หรอืขา้ราชการฝ่ายอื่นให้
อยัการสงูสุดสัง่ไดเ้มื่อขา้ราชการอยัการผูน้ัน้ยนิยอมและ ก.อ. เหน็ชอบ 

 

มาตรา ๔๕  การโอนขา้ราชการธุรการมาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการ
อยัการอาจท าได้เมื่อ ก.อ เห็นชอบ แต่ข้าราชการธุรการผู้นัน้อย่างน้อยต้องเคยเป็น
ขา้ราชการอยัการในต าแหน่งอยัการประจ ากอง หรอือยัการจงัหวดัผูช้่วยมาแลว้ 

 

มาตรา ๔๖  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๗ ข้าราชการอยัการผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง
ขา้ราชการอยัการไปโดยมไิด้มคีวามผิดหรอืมมีลทนิหรอืมวัหมองในราชการ หรอืไปรบั
ราชการ หรอืไปปฏบิตังิานในกระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั เมื่อประสงค์
จะกลับเข้ารับต าแหน่งข้าราชการอัยการ ถ้าไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๙ ใหอ้ยัการสงูสุดมอี านาจสัง่บรรจุไดเ้มือ่ ก.อ. เหน็ชอบ โดยบรรจุ
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งซึ่งปรบัใหเ้ขา้กบัอตัราทีเ่ทยีบไดไ้ม่สูงกว่าขณะ
พน้จากต าแหน่งขา้ราชการอยัการ 

ในกรณีทีป่รบัเงนิเดอืนของผูท้ีก่ลบัเขา้รบัราชการตามวรรคหนึ่งให้เขา้กบัอตัรา
หรือขัน้ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่กลับเข้ารับ
ราชการไม่ได ้ให ้ก.อ. เป็นผูพ้จิารณาว่าผูน้ัน้สมควรไดร้บัการบรรจุในอตัราหรอืขัน้ใด 

 

มาตรา ๔๗  ขา้ราชการอยัการซึ่งไปรบัราชการหรอืไปปฏิบตัิงานในกระทรวง 
ทบวง กรมหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั หากได้รบัการบรรจุกลบัเขา้รบัต าแหน่งขา้ราชการ
อยัการตามมาตรา ๔๖ และ ก.อ. เหน็ว่าการไปรบัราชการหรอืไปปฏบิตังิานในกระทรวง 
ทบวง กรม หรอืหน่วยงานอื่นของรฐันัน้เป็นประโยชน์ต่อราชการของส านักงานอยัการสูงสุด 
ก.อ. จะปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการอยัการนัน้ใหเ้ป็นกรณีพเิศษกไ็ด ้
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๒๖๙ 

มาตรา ๔๘  ขา้ราชการอยัการผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการ
รบัราชการทหาร เมื่อผูน้ัน้พน้จากราชการทหาร โดยไม่มคีวามเสยีหาย และประสงค์จะ
กลบัเขา้รบัราชการในต าแหน่งขา้ราชการอยัการ โดยรบัเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง
ในอตัราเท่าที่ได้รบัอยู่ในขณะที่ไปรบัราชการทหาร ให้ยื่นค าขอภายในก าหนดหนึ่งร้อย
แปดสบิวนันับแต่วนัพน้จากราชการทหาร ในกรณีเช่นว่านี้ใหอ้ยัการสงูสุดสัง่บรรจุไดเ้มื่อ 
ก.อ. เห็นชอบ แต่ถ้าจะบรรจุให้ได้รบัเงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหน่งในอตัราสูงกว่า
ขณะทีไ่ปรบัราชการทหารใหบ้รรจุไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.อ. ก าหนด 

 

หมวด ๒ 

การสอบคดัเลอืก การทดสอบความรู ้และการคดัเลอืกพเิศษ 

   
 

มาตรา ๔๙  ผูส้มคัรสอบคดัเลอืก ผูส้มคัรทดสอบความรู ้หรอืผูส้มคัรเขา้รบัการ
คดัเลอืกพเิศษ เพื่อบรรจุเป็นขา้ราชการอยัการและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วย
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) ผู้สมคัรสอบคดัเลอืกหรอืผู้สมคัรทดสอบความรูต้้องมอีายุไม่ต ่ากว่ายี่สบิ
หา้ปี ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกพเิศษตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปี 

(๓) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมุขดว้ยความบรสุิทธิใ์จ 

(๔) เป็นสามญัสมาชกิแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

(๕) เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยสุ์จรติ 

(๖) เป็นผูท้ีผ่่านการตรวจร่างกายและจติใจโดยคณะกรรมการแพทยจ์ านวน 
ไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.อ. ก าหนด และ ก.อ. ได้พจิารณารายงานของคณะกรรมการ
แพทยแ์ลว้เหน็สมควรรบัสมคัรได ้

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัด ี

(๒) เป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั 

(๓) เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกสัง่ใหพ้กัราชการ หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน
ตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืตามกฎหมายอื่น 
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๒๗๐ 

(๔) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๕) เป็นผูเ้คยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็น
โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ คนวกิลจรติ หรอืจติ 
ฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืมจีติใจไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นขา้ราชการอยัการ หรอืเป็นโรค
ตามที ่ก.อ. ประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัคร
ทดสอบความรูห้รอืผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกพเิศษ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

ให้ ก.อ. มอี านาจก าหนดค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลอืก สมคัรทดสอบ
ความรู ้และสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกพเิศษ 

 

มาตรา ๕๐  ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกตามมาตรา ๔๙ ต้องมคีุณวุฒแิละไดป้ระกอบ
วชิาชพีทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทาง
กฎหมายจากต่างประเทศ ซึง่ ก.อ. เทยีบไม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

(๒) สอบไล่ไดต้ามหลกัสตูรของส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

(๓) ไดป้ระกอบวชิาชพีทางกฎหมายเป็นขา้ราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล 
เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ เจา้พนักงานบงัคบัคด ีพนักงานคุมประพฤต ินายทหารเหล่า
พระธรรมนูญหรอืทนายความ หรอืไดป้ระกอบวชิาชพีทางกฎหมายอย่างอื่นตามที่ ก.อ. 
ก าหนด  ทัง้นี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 

การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  

ที ่ก.อ. ก าหนด 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสมคัรสอบคดัเลอืกใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๕๑  ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามมาตรา ๔๙ ต้องมีคุณวุฒิและได้
ประกอบวชิาชพี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สอบไล่ไดต้ามหลกัสตูรของส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

(๒) มคีุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(ก) สอบไล่ได้ปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรทางกฎหมายจากต่างประเทศ

โดยมหีลกัสตูรเดยีวไม่น้อยกว่าสามปี ซึง่ ก.อ. เทยีบไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืสอบไล่ได้
ปรญิญาเอกทางกฎหมายจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทย ซึง่ ก.อ. รบัรอง 
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๒๗๑ 

(ข) สอบไล่ได้ปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรทางกฎหมายจากต่างประเทศ
โดยมหีลกัสูตรเดยีวไม่น้อยกว่าสองปี หรอืหลายหลกัสูตรรวมกนัไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่ง 
ก.อ. เทยีบไม่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีและไดป้ระกอบวชิาชพีตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา ๕๐ (๓) เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(ค) สอบไล่ไดน้ิตศิาสตรบณัฑติ และสอบไล่ไดช้ัน้เกยีรตนิิยมตามหลกัสตูร
ของส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภาและไดป้ระกอบวชิาชพีตามทีร่ะบุไว้
ในมาตรา ๕๐ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(ง) สอบไล่ได้ปรญิญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ซึ่ง 
ก.อ. รบัรองและไดป้ระกอบวชิาชพีตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา ๕๐ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(จ) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตชัน้เกียรตินิยมและได้ประกอบวิชาชีพเป็น
อาจารยส์อนวชิากฎหมายในสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่ ก.อ. รบัรองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(ฉ) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตและเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการที่ได้ประกอบ
วชิาชพีทางกฎหมายในต าแหน่งตามที ่ก.อ. ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปี และอยัการ
สงูสุดรบัรองว่ามคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มคีวามรูค้วามสามารถดแีละมคีวามประพฤตดิเีป็นที่
ไวว้างใจว่าจะปฏบิตัหิน้าทีข่า้ราชการอยัการได ้

(ช) สอบไล่ไดป้รญิญาโทหรือปรญิญาเอกในสาขาวชิาที ่ก.อ. ก าหนดและ
เป็นนิติศาสตรบัณฑิต และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๓) หรอืได้
ประกอบวชิาชพีตามที ่ก.อ. ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 

(ซ) สอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.อ. เทียบไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรีใน
สาขาวชิาที่ ก.อ. ก าหนด และได้ประกอบวชิาชพีตามที่ ก.อ. ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สบิปีจนมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาชพีนัน้และเป็นนิตศิาสตรบณัฑติ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการในแต่ละครัง้ ส านักงานอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.  
อาจก าหนดใหร้บัสมคัรเฉพาะผูม้คีุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่างตาม (๒) กไ็ด้ 

ให ้ก.อ. มอี านาจออกระเบยีบก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการประกอบวชิาชพีตาม 
(๒) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) ดว้ย 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสมคัรทดสอบความรู ้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 
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๒๗๒ 

มาตรา ๕๒  ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกพเิศษตามมาตรา ๔๙ ตอ้งมคีุณวุฒแิละ
ประสบการณ์ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สอบไล่ไดต้ามหลกัสตูรของส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

(๒) มปีระสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(ก) เป็นหรอืเคยเป็นศาสตราจารยห์รอืรองศาสตราจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา  

ซึง่ ก.อ. รบัรอง 

(ข) เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญัหรอืขา้ราชการประเภทอื่น
ในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 

(ค) เป็นหรอืเคยเป็นทนายความมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี 

(๓) เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ดเีด่นในสาขาวชิาที ่ก.อ. ก าหนด 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสมคัรคดัเลอืกพเิศษ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๕๓  เมื่อสมควรจะมีการสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรอืการ
คดัเลอืกพิเศษเมื่อใด ให้ส านักงานอยัการสูงสุดเสนอ ก.อ. เพื่อมมีตใิห้จดัให้มกีารสอบ
คดัเลอืก การทดสอบความรูห้รอืการคดัเลอืกพเิศษ  ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวในแต่
ละครัง้ ก.อ. อาจก าหนดจ านวนบุคคลทีจ่ะไดร้บัการบรรจุกไ็ด ้

ให้ ก.อ. มีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลกัสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกการ
ทดสอบความรู้และการคดัเลอืกพเิศษ ตลอดจนการก าหนดอตัราส่วนการบรรจุระหว่าง  
ผูท้ีส่อบคดัเลอืกได ้ผูท้ีท่ดสอบความรูไ้ด ้และผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกพเิศษ 

เมื่อไดป้ระกาศผลการสอบคดัเลอืก การทดสอบความรู ้หรอืการคัดเลอืกพเิศษ
แลว้ใหบ้ญัชสีอบคดัเลอืก ทดสอบความรู ้หรอืคดัเลอืกพเิศษคราวก่อนเป็นอนัยกเลกิ 

 

มาตรา ๕๔  ให้ผู้สอบคดัเลือกที่ได้คะแนนสูงได้รบัการบรรจุ เป็นข้าราชการ
อยัการและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยก่อนผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนต ่าลงมาตามล าดบั
แห่งบญัชสีอบคดัเลอืกหากได้คะแนนเท่ากนัให้จบัสลากเพื่อจดัล าดบัในระหว่างผู้ที่ได้
คะแนนเท่ากนันัน้ 

ผูส้อบคดัเลอืกคนใดขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๙ หรอื
ขาดคุณวุฒิหรือมิได้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๕๐ หรือเป็นบุคคลที่ ก.อ. เห็นว่ามี
ชื่อเสยีงหรอืความประพฤตหิรอืเหตุอื่น ๆ อนัไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นขา้ราชการอัยการให ้
ผูน้ัน้ไม่มสีทิธไิดร้บัการบรรจุเป็นขา้ราชการอยัการตามผลการสอบคดัเลอืกนัน้ 
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๒๗๓ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บงัคบักบัการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ที่
ผ่านการทดสอบความรู ้และผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกพเิศษโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

การพน้จากต าแหน่ง 

   
 

มาตรา ๕๕  ขา้ราชการอยัการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พน้จากราชการตามมาตรา ๕๖ 

(๓) ไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

(๔) โอนไปรบัราชการเป็นขา้ราชการธุรการหรอืขา้ราชการฝ่ายอื่น 

(๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหม ายว่าด้วยการ 

รบัราชการทหาร 

(๖) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๗ หรอืมาตรา ๕๙ 

(๗) ถูกสัง่ลงโทษไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก 

การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการอัยการ เว้นแต่ต าแห น่งอัยการผู้ช่วย  
หากเป็นกรณีตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ใหน้ าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงทราบ แต่ถ้าเป็น
การพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อม ี

พระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง พระบรมราชโองการดงักล่าวให้มผีลตัง้แต่วนั
โอนหรอืวนัออกจากราชการ แลว้แต่กรณี 

การพ้นจากต าแหน่งของอยัการสูงสุดตาม (๔) (๖) หรอื (๗) ให้เสนอวุฒิสภา
เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 

 

มาตรา ๕๖  ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบเจ็ดสิบปีแล้ว เป็นอันพ้นจาก
ราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณทีข่า้ราชการอยัการผูน้ัน้มอีายุครบเจด็สบิปี 

 

มาตรา ๕๗  ผูไ้ดร้บับรรจุเป็นขา้ราชการอยัการและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใด 
หากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ หรอืขาด
คุณวุฒหิรอืมไิดป้ระกอบวชิาชพีหรอืไม่มปีระสบการณ์ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ หรอื
มาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี ตัง้แต่ก่อนได้รบัการบรรจุ ให้อยัการสูงสุดด้วยความเห็นชอบ
ของ ก.อ. สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการ  แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นัน้ได้
ปฏบิตัไิปตามอ านาจและหน้าที ่และการรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีร่บัจากทาง
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๒๗๔ 

ราชการก่อนมคี าสัง่ใหอ้อก และถ้าการเขา้รบัราชการเป็นไปโดยสุจรติแล้วให้ถอืว่าเป็น
การสัง่ให้ออกเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

 

มาตรา ๕๘  ขา้ราชการอยัการผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการใหย้ื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชัน้หนึ่งเพื่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณา  
เมื่ออยัการสงูสุดสัง่อนุญาตแลว้ใหถ้อืว่าพน้จากต าแหน่ง 

ในกรณีทีข่า้ราชการอยัการขอลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรอืเพื่อ
สมคัรรบัเลือกตัง้หรือรบัการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรอืเพื่อไปด ารง
ต าแหน่งในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ใหก้ารลาออกมผีลตัง้แต่วนัทีผู่น้ัน้ขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอยัการสูงสุดเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการจะยบัยัง้การอนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกนิสามเดอืนนับแต่วนัขอลาออกกไ็ด ้

ในกรณีทีอ่ยัการสูงสุดประสงคจ์ะลาออกจากราชการใหย้ื่นหนังสอืขอลาออกต่อ 
ก.อ. เพื่อให ้ก.อ. เป็นผูพ้จิารณา 

 

มาตรา ๕๙  เมื่ออัยการสูงสุดเห็นสมควรให้ข้าราชการอยัการผู้ใดออกจาก
ราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรอืเหตุรบัราชการนาน
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ให้ท าได้ด้วยความเห็นชอบของ ก.อ. 
แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ให้ท าได้เฉพาะในกรณี 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อข้าราชการอยัการผู้ใดต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้
ด าเนินการสอบสวนตามวธิกีารที่บญัญตัไิวใ้นลกัษณะ ๔ หมวด ๒ แล้ว ไม่ไดค้วามเป็น
สตัย์ว่ากระท าผดิที่จะถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออก แต่ผู้นัน้มมีลทนิหรอืมวั
หมอง จะใหร้บัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ 

(๒) เมื่อขา้ราชการอยัการผูใ้ดบกพร่องต่อหน้าที ่หรอืหย่อนความสามารถในอนัทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอืประพฤตตินไม่สมควรทีจ่ะใหค้งเป็นขา้ราชการอยัการต่อไป 

(๓) เมื่อข้าราชการอัยการผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดย
สม ่าเสมอแต่ไม่ถงึเหตุทุพพลภาพ หรอื 

(๔) เมื่อขา้ราชการอยัการผูใ้ดขาดคุณสมบตัหิรอืมีลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 
๔๙ ก. (๑) หรอื ข. (๖) 
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๒๗๕ 

ในกรณีที่ขา้ราชการอยัการซึ่งสมควรออกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญ
ตามวรรคหนึ่งเป็นผูด้ ารงต าแหน่งอยัการสูงสุดหรอืรองอยัการสูงสุด ให้เป็นอ านาจและ
หน้าทีข่อง ก.อ. พจิารณาด าเนินการ 

 

ลกัษณะ ๔ 

วนิัย การด าเนินการทางวนิยั และการลงโทษ 

   
 

หมวด ๑ 

วนิัย 

   
 

มาตรา ๖๐  ขา้ราชการอยัการต้องรักษาวนิัยตามที่บญัญัติไว้ในหมวดนี้โดย
เคร่งครดั ผูใ้ดฝ่าฝืนจกัตอ้งไดร้บัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๔ แห่งลกัษณะนี้ 

 

มาตรา ๖๑  ขา้ราชการอยัการต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขดว้ยความบรสุิทธิใ์จ 

 

มาตรา ๖๒  ขา้ราชการอยัการจะเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงไม่ได ้

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาท้องถิ่น 
ผูบ้รหิารท้องถิ่นผู้แทนทางการเมอืงอื่นใด ก านัน หรอืผูใ้หญ่บ้าน ขา้ราชการอยัการจะ
เขา้เป็นผู้กระท าการ ร่วมกระท าการหรอืสนับสนุนในการโฆษณาหรอืชกัชวนใด ๆ อนั
เป็นคุณหรอืเป็นโทษต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได ้

 

มาตรา ๖๒/๑๑๙  ขา้ราชการอยัการต้องไม่กระท าการใด ๆ อนัมลีกัษณะเป็น
การหาเสยีงตามมาตรา ๒๑ วรรคหา้ 

 

มาตรา ๖๓  ข้าราชการอยัการต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาซึ่งสัง่ 
ในหน้าทีร่าชการโดยชอบด้วยกฎหมายในเรื่องทีไ่ม่เกีย่วกบัการพจิารณาสัง่คด ีหา้มมใิห้
ขดัขนืหลกีเลี่ยง ถ้าไม่เห็นพ้องด้วยค าสัง่นัน้จะเสนอความเห็นทดัทานเป็นหนังสอืก็ได ้ 
แต่ต้องเสนอโดยด่วน และเมื่อไดท้ดัทานดงักล่าวแล้วผูบ้งัคบับญัชามไิดส้ัง่ถอนหรอืแก้

 
๑๙ มาตรา ๖๒/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๗๖ 

ค าสัง่ทีส่ ัง่ไป ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติามแต่ใหผู้บ้งัคบับญัชารบีรายงานขึน้ไปยงั
อยัการสงูสุดตามล าดบั 

ในการปฏบิตัริาชการ หา้มมใิหก้ระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เว้นแต่จะ
ไดร้บัอนุญาต 

 

มาตรา ๖๔  ขา้ราชการอยัการต้องปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความระมดัระวงั  
มใิหเ้สยีหายแก่ราชการ และดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและเทีย่งธรรม 

 

มาตรา ๖๕  ขา้ราชการอยัการตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงาน
โดยปกปิดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ถอืว่าเป็นการรายงานเทจ็ 

 

มาตรา ๖๖  ขา้ราชการอยัการต้องอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่ราชการจะละทิ้งหรอื
ทอดทิง้หน้าทีร่าชการมไิด ้

 

มาตรา ๖๗  ขา้ราชการอยัการตอ้ง 

(๑ ) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ  หรือกระท ากิจการใดอัน เป็นการ
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิแ์ห่งต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

(๒) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รบัผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมอืงหรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 

(๓) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ตุลาการศาล
ปกครองกรรมการการเลอืกตัง้ กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูต้รวจการแผ่นดนิ กรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิหรอืต าแหน่ง
อื่นตามที ่ก.อ. ก าหนด 

(๔) ไม่เป็นขา้ราชการอื่นซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 

(๕)๒๐ ไม่เป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอื่นของรฐัในท านองเดยีวกนั 

(๖)๒๑ ไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รกึษากฎหมาย หรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกับห้างหุ้นส่วนหรือ

 
๒๐ มาตรา ๖๗ (๕) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๗๗ 

บรษิัทที่มีวตัถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรอืรายได้มาแบ่งปันกัน หรอืเป็นที่ปรกึษาของ  
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 

 

มาตรา ๖๘  ขา้ราชการอยัการต้องไม่ประพฤตตินเป็นคนเสเพล มหีนี้สนิรุงรงั 
เสพของมนึเมาจนไม่สามารถครองสตไิด ้เล่นการพนันเป็นอาจณิ กระท าความผดิอาญา 
หรอืกระท าการอนัไดช้ื่อว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ หรอืกระท าการอื่นใดอนัอาจท าใหเ้สื่อมเสยี
เกยีรตศิกัดิแ์ห่งต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

 

มาตรา ๖๙  ขา้ราชการอยัการต้องสุภาพเรยีบรอ้ยและห้ามมใิห้ดูหมิน่เหยียด
หยามบุคคลใด 

ข้าราชการอัยการต้องต้อนรบั ให้ความสะดวก และให้ความสงเคราะห์ต่อ
ประชาชนผูม้าตดิต่อในกจิการอนัเกีย่วกบัอ านาจและหน้าทีข่องตนโดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๗๐  ขา้ราชการอยัการต้องรกัษาความสามคัครีะหว่างขา้ราชการและ
ตอ้งช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในหน้าทีร่าชการ 

 

มาตรา ๗๑  ขา้ราชการอยัการต้องถอืและปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของ
ทางราชการ 

 

มาตรา ๗๒  ขา้ราชการอยัการตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ 

 

มาตรา ๗๓  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยแล้ว 
ไม่จดัการสอบสวนพิจารณาและด าเนินการตามความในหมวด ๒ และหมวด ๔ แห่ง
ลกัษณะนี้หรอืไม่จดัการลงโทษตามอ านาจและหน้าที่หรอืจดัการลงโทษโดยไม่สุจริต  
ใหถ้อืว่าผูบ้งัคบับญัชาผูน้ัน้กระท าผดิวนิัย 

 

หมวด ๒ 

การด าเนินการทางวนิัย 

   
 

 
๒๑ มาตรา ๖๗ (๖) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒๗๘ 

มาตรา ๗๔  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๘๒ เมื่อขา้ราชการอยัการผู้ใดถูกกล่าวหา
หรอืมกีรณีเป็นที่สงสยัว่ากระท าผิดวนิัย ผู้บงัคบับญัชาต้องด าเนินการสอบสวนชัน้ต้น
โดยมชิกัชา้ 

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัใดมอี านาจด าเนินการสอบสวนชัน้ต้นขา้ราชการอยัการระดบั
ใดรวมตลอดทัง้วธิกีารสอบสวนชัน้ตน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.อ. ก าหนด 

เมื่อผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนชัน้ต้นแล้ว เห็นว่า ขา้ราชการอยัการผูใ้ดกระท า
ผดิวนิัยไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๘ แต่ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวนิัย
อย่างร้ายแรงให้ด าเนินการตามมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๙ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเกิน
อ านาจของตนให้รายงานไปยงัผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปตามล าดบัเพื่อด าเนินการ
ตามควรแก่กรณี 

 

มาตรา ๗๕  ในกรณีทีผ่ลการสอบสวนชัน้ตน้ปรากฏว่ามมีูลเป็นกรณีกระท าผดิ
วินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานประธาน ก.อ. และให้ ก.อ. แต่ง ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคนเพื่อท าการสอบสวน 

กรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นขา้ราชการอยัการ 

การรายงานประธาน ก.อ. ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

ในกรณีที่การสอบสวนชัน้ต้นเกิดจากการร้องเรยีนของบุคคลใด หากผลการ
สอบสวนชัน้ต้นปรากฏว่ามมีูลตามทีร่้องเรยีน ผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องรอ้งผูร้อ้งเรยีนนัน้ใน
ความผดิทางอาญาหรอืทางแพ่งเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการรอ้งเรยีนทีม่มีลูนัน้มไิด ้

 

มาตรา ๗๖  ในการสอบสวนตามมาตรา ๗๕ คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้ง
ขอ้กล่าวหาและรายละเอยีดเท่าที่มอียู่ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูก
กล่าวหาชีแ้จงและน าพยานหลกัฐานเขา้สบืแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย 

ในการแจ้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนส่ง
หนังสอืรอ้งเรยีนถ้าม ีใหแ้ก่ผูถู้กกล่าวหา แต่ต้องสรุปสาระส าคญัของหนังสอืรอ้งเรยีนให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยมิให้แจ้งข้อมูลใดที่จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงตัวบุคคล 
ผูร้อ้งเรยีน 

ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนใหเ้สรจ็โดยเรว็ไม่ชา้กว่าเก้าสบิวนั
นับแต่วันได้รบัแต่งตัง้ ถ้ามีความจ าเป็นซึ่งจะสอบสวนไม่ทันภายในก าหนดนัน้ก็ให้ขอ
อนุมตัจิากผูแ้ต่งตัง้ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ แต่ละครัง้เป็นเวลาไม่เกนิสามสบิ
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๒๗๙ 

วนั และต้องแสดงเหตุที่ต้องขยายเวลาไวด้้วยทุกครัง้ แต่ถ้าขยายเวลาแล้วยงัสอบสวนไม่
เสรจ็ ผูแ้ต่งตัง้จะอนุมตัใิหข้ยายเวลาต่อไปอกีไดต้่อเมื่อไดแ้จง้ให ้ก.อ. ทราบแลว้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการสอบสวน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๗๗  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้
รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อ ก.อ. เพื่อพจิารณาต่อไป และเมื่อ ก.อ. มมีติ
เป็นประการใด ใหป้ระธาน ก.อ. มคี าสัง่ใหเ้ป็นไปตามมตนิัน้ 

 

มาตรา ๗๘  ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๗๕ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการ
สอบสวน และโดยเฉพาะใหม้อี านาจ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) เรยีกใหห้น่วยงานของรฐัชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ ส่งเอกสารและหลกัฐาน ส่งผูแ้ทน
หรอืบุคคลในสงักดัมาชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค าเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

(๒) เรยีกผู้ถูกกล่าวหาหรอืบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรอืให้ส่งเอกสารและ
หลกัฐานเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

 

มาตรา ๗๙  ข้าราชการอยัการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นกรณี
ความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ตามที ่ก.อ. ก าหนด หรอืไดใ้หถ้้อยค ารบัสารภาพเป็นหนังสอืต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืต่อคณะกรรมการสอบสวน เมื่อไดส้อบสวนชัน้ต้นตามมาตรา ๗๔ แล้ว 
ประธาน ก.อ. โดยความเหน็ชอบของ ก.อ. จะพจิารณาสัง่ลงโทษโดยไม่ตอ้งสอบสวนกไ็ด ้

 

มาตรา ๘๐  ขา้ราชการอยัการผูใ้ดถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงจน
ถูกตัง้กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา ที่มิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรอืความผดิลหุโทษ ถ้าอยัการสูงสุดเหน็ว่าจะใหอ้ยู่ในหน้าที่ราชการระหว่าง
สอบสวน หรอืพจิารณาจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ อยัการสูงสุดโดยความเห็นชอบ
ของ ก.อ. จะสัง่ใหพ้กัราชการกไ็ด ้

การให้พกัราชการนัน้ ให้พกัตลอดเวลาที่สอบสวนพจิารณา หรอืตลอดเวลาที่
คดยีงัไม่ถงึทีสุ่ด 

เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว หรือคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสัง่ให ้

พกัราชการมิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทินหรือมวัหมอง ให้อยัการสูงสุดสัง่ให้รบั
ราชการตามเดมิ 
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๒๘๐ 

ใหน้ ากฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนของขา้ราชการผูถู้กสัง่พกัราชการมาใชบ้งัคบัแก่
ข้าราชการอัยการผู้ถูกสัง่ให้พักจากราชการโดยอนุโลม  ทัง้นี้  ค าว่า “เจ้ากระทรวง”  
ใหห้มายถงึ “ก.อ.” 

 

มาตรา ๘๑  ขา้ราชการอยัการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง
หรอืตอ้งหาว่ากระท าความผดิอาญา หรอืถูกฟ้องคดอีาญา ทีม่ใิช่เป็นความผดิทีไ่ดก้ระท า
โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ัน้จะพน้จากต าแหน่งขา้ราชการอยัการ
ไปแล้วโดยมิใช่ เพราะเหตุตาย ให้ด าเนินการสอบสวนหรือพิจารณาเพื่อลงโทษ  
หรอืเปลี่ยนแปลงค าสัง่ให้เป็นไปตามลกัษณะนี้ต่อไปได้แต่ต้องเริ่มด าเนินการภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสบิวนัและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามรอ้ยหกสิบวนั  ทั ้งนี้ นับแต่
วนัทีผู่น้ัน้พน้จากต าแหน่ง 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถา้ผลการสอบสวนหรอืพจิารณาปรากฏว่าผูน้ัน้กระท าผดิ
วนิัยไม่รา้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

 

มาตรา ๘๒  การด าเนินการทางวนิัยและสัง่ลงโทษทางวนิัยส าหรบัอยัการสงูสุด
และรองอยัการสูงสุด ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ ก.อ. ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที ่
ก.อ. ก าหนด 

 

หมวด ๓ 

การรกัษาจรยิธรรมและจรรยา 

   
 

มาตรา ๘๓  ข้าราชการอยัการต้องถือและปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมและ
ประมวลจรรยาบรรณ 

การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมใหถ้อืว่าเป็นการกระท าผดิวนิัย 

การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณ ใหผู้บ้งัคบับญัชารายงานให ้
ก.อ. ทราบและให ้ก.อ. น ามาประกอบการพจิารณาในการแต่งตัง้ 

 

หมวด ๔ 

การลงโทษ 

   
 

มาตรา ๘๔  โทษผดิวนิัยม ี๕ สถาน คอื 
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๒๘๑ 

(๑) ไล่ออก 

(๒) ปลดออก 

(๓) ใหอ้อก 

(๔) งดการเลื่อนต าแหน่ง หรอืงดเลื่อนชัน้หรอืขัน้เงนิเดอืน 

(๕) ภาคทณัฑ ์

ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ การสัง่ลงโทษไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกนัน้จะ
กระท าไดเ้มื่อไดด้ าเนินการสอบสวนพจิารณาตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๒ แห่งลกัษณะนี้แลว้ 

 

มาตรา ๘๕  การไล่ออกนัน้ ก.อ. จะมมีตใิหล้งโทษไดเ้มื่อขา้ราชการอยัการผูใ้ด
กระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

(๒) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
อาญา เวน้แต่เป็นความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๓) ตอ้งค าพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย 

(๔) เปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุ ให้เสียห ายแก่ราชการ 

อย่างรา้ยแรง 

(๕) ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างรา้ยแรงหรอืละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกินสบิห้าวนั
โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

(๖) ขดัค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาซึง่สัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย และการขดัค าสัง่นัน้อาจ
เป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 

(๗) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ 
ไม่ปฏิบตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการ
อย่างรา้ยแรง 

(๘) ประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 

 

มาตรา ๘๖  การปลดออกนัน้ ก.อ. จะมมีติให้ลงโทษได้เมื่อข้าราชการอยัการ
ผูใ้ดกระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง แต่ยงัไม่ถงึขนาดทีจ่ะตอ้งถูกไล่ออกจากราชการ หรอืถงึ
ขนาดทีจ่ะตอ้งถูกไล่ออกแต่มเีหตุอนัควรลดหย่อน 
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๒๘๒ 

มาตรา ๘๗  การใหอ้อกนัน้ ก.อ. จะมมีตใิหล้งโทษไดเ้มื่อขา้ราชการอยัการผูใ้ด
กระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง แต่ยงัไม่ถงึขนาดทีจ่ะตอ้งถูกปลดออก หรอืถงึขนาดทีจ่ะตอ้ง
ถูกปลดออกแต่มเีหตุอนัควรลดหย่อน 

ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รบับ าเหน็จบ านาญ
เสมอืนว่าผูน้ัน้ลาออกจากราชการ 

 

มาตรา ๘๘  ขา้ราชการอยัการผูใ้ดกระท าผดิวนิัยไม่รา้ยแรง ผูบ้งัคบับญัชาจะ
เสนอ ก.อ. เพื่อมีมติลงโทษงดการเลื่อนต าแหน่งหรอืงดเลื่อนชัน้หรอืขัน้เงนิเดอืน เป็น
เวลาไม่เกินสามปีหรอืลงโทษภาคทณัฑ์โดยจะให้ท าทณัฑ์บนไว้ด้วยหรอืไม่ก็ได้ เมื่อ 
ก.อ. พจิารณาเหน็สมควรลงโทษสถานใด กใ็หป้ระธาน ก.อ. สัง่ตามมตนิัน้ 

ในกรณีกระท าผดิวนิัยเลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ า
ทณัฑบ์นเป็นหนังสอืหรอืว่ากล่าวตกัเตอืนกไ็ด ้

การเสนอ ก.อ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บงัคบับญัชารายงานตามล าดบัถึงอยัการ
สูงสุดเพื่อน าเสนอ ก.อ. ต่อไป โดยให้น าบทบญัญัติมาตรา ๗๔ วรรคสอง มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๙  ในค าสัง่ลงโทษ ให้แสดงว่าผู้รบัโทษนัน้กระท าผดิวนิัยในกรณีใด
ตามมาตราใด 

 

มาตรา ๙๐  ขา้ราชการอยัการผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษตามพระราชบญัญตันิี้หรอืถูกสัง่
ใหอ้อกจากราชการตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๕๗ หรอืมาตรา ๕๙ หรอืถูกสัง่ใหพ้กัราชการ
ตามมาตรา ๘๐ หากไม่เหน็ดว้ยกบัค าสัง่ของประธาน ก.อ. หรอือยัการสูงสุด ใหฟ้้องคดี
ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าสัง่ของ
ประธาน ก.อ.หรอือยัการสงูสุด แลว้แต่กรณี 

 

ลกัษณะ ๕ 

ขา้ราชการธุรการ 

   
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 
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๒๘๓ 

มาตรา ๙๑  ผู้ที่จะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการธุรการต้องมคีุณสมบัติทัว่ไป
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสบิแปดปี 

(๓) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุขดว้ยความบรสุิทธิใ์จ 

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต 
หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที ่ก.อ. ประกาศก าหนด 

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่พกัราชการหรอืถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอื่น 

(๔) เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

(๕) เป็นกรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง
หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๗) เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผดิทางอาญา เวน้แต่โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรฐัวสิาหกิจหรอื
หน่วยงานอื่นของรฐั 

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรอืปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผดิวนิัยตามพระราชบญัญตันิี้
หรอืตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 

ผูท้ีจ่ะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการธุรการซึง่มลีกัษณะต้องหา้มตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) ก.อ. อาจพิจารณายกเว้นให้เขา้รบัราชการได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีมลีกัษณะต้องหา้มตาม (๘) หรอื (๙) ผูน้ัน้ตอ้งออกจากงานหรอืออกจากราชการไป
เกินสองปีแล้ว และในกรณีมลีกัษณะต้องหา้มตาม (๑๐) ผูน้ัน้ต้องออกจากงานหรอืออก
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๒๘๔ 

จากราชการไปเกนิสามปีแล้ว และต้องมใิช่กรณีออกจากงานหรอืออกจากราชการเพราะ
ทุจรติต่อหน้าที ่มตขิอง ก.อ. ในการยกเวน้ดงักล่าว ต้องไดค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสีใ่น
หา้ของจ านวนกรรมการทีม่าประชุม การลงมตใิหก้ระท าโดยลบั 

การขอยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

กรณีตามวรรคสอง ก.อ. จะยกเวน้ใหเ้ป็นการเฉพาะราย หรอืจะประกาศยกเวน้
ใหเ้ป็นการทัว่ไปกไ็ด ้

 

มาตรา ๙๒  การพจิารณา สรรหา กลัน่กรอง หรอืแต่งตัง้บุคคลใดเขา้สู่ต าแหน่ง 
รวมทัง้การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนัน้ 
จะต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม พฤติกรรมทาง
จรยิธรรมของบุคคลดงักล่าวและประโยชน์ของทางราชการดว้ย 

 

หมวด ๒ 

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตัง้ 

   
 

มาตรา ๙๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙๔ การสรรหาเพื่อใหไ้ดบุ้คคลมาบรรจุเขา้รบั
ราชการเป็นขา้ราชการธุรการอาจท าได้โดยวธิสีอบแข่งขนั สอบคดัเลอืก หรอืคดัเลอืก  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๙๔  ในกรณีมเีหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส านักงานอยัการสูงสุด
จะบรรจุบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และความช านาญสงูเขา้รบัราชการและแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือ
ทรงคุณวุฒิ หรอืต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษก็ได้  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขที ่ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๙๕  ผู้ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการธุรการต าแหน่งใด 
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนัน้ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งตามที ่ก.อ. ก าหนด 

ในกรณีที่มเีหตุผลและความจ าเป็น ก.อ. อาจอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ขา้ราชการธุรการ
ทีม่คีุณสมบตัติ่างไปจากคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งกไ็ด ้

ในกรณีที ่ก.อ. ก าหนดใหป้รญิญา ประกาศนียบตัรวชิาชพี หรอืคุณวุฒใิด เป็น
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ
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๒๘๕ 

คุณวุฒทิีค่ณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
หรอื ก.อ. รบัรอง 

 

มาตรา ๙๖  การบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการธุรการ  และการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหอ้ยัการสูงสุดหรอืผูท้ีอ่ยัการสูงสุดมอบหมายเป็นผูม้ีอ านาจสัง่
บรรจุและแต่งตัง้ 

 

มาตรา ๙๗  การโอนข้าราชการธุรการไปบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือการโอนข้าราชการตาม
กฎหมายอื่น หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการ
ธุรการ อาจกระท าไดถ้้าเจ้าตวัสมคัรใจโดยผู้มอี านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ท าความตกลง
กบัเจา้สงักดั และปฏบิตัติามระเบยีบทีส่ านักงานอยัการสงูสุดก าหนด 

การบรรจุและแต่งตัง้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอ นมาเป็น
ขา้ราชการธุรการตามวรรคหนึ่ง ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัใด และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิ
ประจ าต าแหน่งเท่าใดใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ านักงานอยัการสงูสุดก าหนด แต่เงนิเดอืน
ที่จะให้ได้รบัจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการธุรการที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความ
ช านาญงานในระดบัเดยีวกนั 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ใหถ้อืเวลาราชการหรอืเวลาท างานของผู้
ทีโ่อนมาเป็นขา้ราชการธุรการตามวรรคหนึ่งในขณะทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืพนักงานส่วน
ทอ้งถิน่นัน้ เป็นเวลาราชการของขา้ราชการธุรการตามพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

การโอนขา้ราชการการเมอืง และขา้ราชการทีอ่ยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการมาเป็นขา้ราชการธุรการตามพระราชบญัญตันิี้จะกระท ามไิด ้

 

มาตรา ๙๘  การบรรจุขา้ราชการธุรการทีไ่ดอ้อกจากราชการไปเนื่องจากถูกสัง่
ให้ออกจากราชการเพื่อไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหาร 
หรอืได้รบัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรใีห้ไปปฏิบตัิงานใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนัน้ส าหรบั  

การค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมอืนเต็มเวลาราชการ หรอืออกจากราชการไปที่มใิช่เป็น
การออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลับเข้ารับราชการ 
ตลอดจนจะสัง่บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใดระดับใด และให้
ไดร้บัเงนิเดอืนเท่าใด ใหก้ระท าไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.อ ก าหนด 
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๒๘๖ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบญัญัตินี้และตามกฎหมาย 

ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ขา้ราชการธุรการที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจาก  

ถูกสัง่ให้ออกจากราชการเพื่อไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการ
ทหาร หรือได้รบัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรใีห้ไปปฏิบตัิงานใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนัน้
ส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการเมื่อได้บรรจุกลบัเข้ารบั
ราชการให้มสีทิธนิับวนัรบัราชการก่อนถูกสัง่ให้ออกจากราชการรวมกบัวนัรบัราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหารหรอืวนัที่ได้ปฏิบตัิงานใดตามที่ได้รบั
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวันรับราชการเมื่อได้รบับรรจุกลับเข้ารับ
ราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นัน้มิได้เคยถูกสัง่ให้ออกจากราชการ 
ส าหรบัผูซ้ึ่งออกจากราชการไปที่มใิช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตัิ
หน้าทีร่าชการซึ่งไดร้บับรรจุกลบัเขา้รบัราชการตามวรรคหนึ่ง ใหม้สีทิธนิับเวลาราชการ
ก่อนออกจากราชการเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๙๙  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการออกจากราชการ การสัง่ใหผู้ข้าดคุณสมบตัทิัว่ไปหรอืมลีกัษณะต้องหา้มออกจาก
ราชการ การยา้ย การโอน การเลื่อนต าแหน่ง การสัง่ใหป้ระจ าส่วนราชการ การเยียวยา
แก้ไข หรอืการด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลปกครอง ให้เป็นไปตามระเบียบที ่
ก.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๐๐  พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการธุรการ หรือข้าราชการตาม
กฎหมายอื่น ซึ่งไม่ใช่ขา้ราชการการเมอืง ผู้ใดออกจากงานหรอืออกจากราชการไปแล้ว 
ถ้าสมคัรเขา้รบัราชการเป็นข้าราชการธุรการและส านักงานอยัการสูงสุดต้องการจะรบั  

ผู้นัน้เขา้รบัราชการให้ผู้บงัคบับญัชาซึ่งมอี านาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๙๖ พิจารณาโดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รบั  ทัง้นี้ จะบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดบัใด และให้ได้รบัเงนิเดอืนเท่าใดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที ่ก.อ. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ซึ่งออกจากงานหรือออกจากราชการใน
ระหว่างทดลองปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรอืเวลาท างานของ 

ผูเ้ขา้รบัราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็น
เวลาราชการของขา้ราชการธุรการตามพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๘๗ 

หมวด ๓ 

การพฒันาคุณภาพในการด าเนินคด ี

   
 

มาตรา ๑๐๑  เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพในการด าเนิ นคดีของ
ส านักงานอยัการสูงสุด ใหม้ตี าแหน่งเจา้พนักงานคด ีซึ่งเป็นขา้ราชการธุรการทีม่คีวามรู้
และประสบการณ์ในทางกฎหมายและงานคด ีเพื่อปฏบิตัหิน้าทีช่่วยเหลอืพนักงานอยัการ
ในดา้นการด าเนินคดตีามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

ให้เจ้าพนักงานคดีได้รบัเงนิเพิ่มส าหรบัต าแหน่งในอัตราที่ส านักงานอยัการ
สงูสุดและกระทรวงการคลงัร่วมกนัก าหนด 

เจ้าพนักงานคดีจะมีจ านวนเท่าใดในส่วนราชการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.อ. 
ก าหนดดว้ยความเหน็ชอบของส านักงบประมาณ 

ในกรณีที่เจา้พนักงานคดผีู้ใดปฏิบตัิหน้าที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานหน้าที่
และความรบัผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏิบัติของเจ้าพนักงานคดี อัยการสูงสุดอาจ
พจิารณาใหผู้น้ัน้พน้จากต าแหน่งเจา้พนักงานคดไีด ้

คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ์ และวธิกีารเขา้สู่ต าแหน่ง การแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งและ
การพน้จากต าแหน่ง ส าหรบัต าแหน่งเจา้พนักงานคด ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.อ. ก าหนด 

 

หมวด ๔ 

วนิยั การรกัษาวนิยั การด าเนินการทางวนิัย 

การอุทธรณ์ และการรอ้งทุกข ์

   
 

มาตรา ๑๐๒  นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ วินัย การรกัษาวินัย  

การด าเนินการทางวนิัย การอุทธรณ์ และการรอ้งทุกขข์องขา้ราชการธุรการ ใหน้ ากฎหมาย
ว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในส่วนทีเ่กี่ยวกบัขา้ราชการพลเรอืนสามญั มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม  ทัง้นี้ ค าว่า “ก.พ.ค.” ให้หมายถึง “ก.อ.” ค าว่า “ก.พ.” “อ.ก.พ. กระทรวง” และ 
“อ.ก.พ. กรม” ให้หมายถึง “อนุกรรมการที่ ก.อ. แต่งตัง้ตามมาตรา ๓๑” ค าว่า “กระทรวง” 
ใหห้มายถงึ “ส านักงานอยัการสงูสุด” และค าว่า “รฐัมนตร”ี ใหห้มายถงึ “อยัการสงูสุด” 
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๒๘๘ 

มาตรา ๑๐๒/๑๒๒  ขา้ราชการธุรการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๒๑ วรรคหา้ 
ผูน้ัน้เป็นผูก้ระท าผดิวนิัย 

 

หมวด ๕ 

การรกัษาจรยิธรรมและจรรยา 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ขา้ราชการธุรการต้องถือและปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมและ
ประมวลจรรยาบรรณ 

การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมใหถ้อืว่าเป็นการกระท าผดิวนิัย 

การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณ ใหผู้บ้งัคบับญัชารายงานให้
อยัการสูงสุดทราบและใหอ้ยัการสงูสุดน ามาประกอบการพิจารณาในการแต่งตัง้และเลื่อน
เงนิเดอืนดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๔๒๓  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๑๐๕  ใหค้ณะกรรมการอยัการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั 
ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการอยัการตามพระราชบญัญตันิี้จนกว่าจะมกีารเลอืกและแต่งตัง้
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๓) และ (๔) ครบถ้วนแล้ว ซึ่งต้อง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

เพื่อประโยชน์ในการนับวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อ. ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นกรรมการอยัการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

 
๒๒ มาตรา ๑๐๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๓ มาตรา ๑๐๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๘๙ 

มาตรา ๑๐๖  ใหข้า้ราชการฝ่ายอยัการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นขา้ราชการฝ่ายอยัการตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๐๗   ข้าราชการฝ่ ายอัยการผู้ ใดกระท าผิ ดวินั ย ในขณ ะที่
พระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใชบ้งัคบั ให้ผูบ้งัคบับญัชา
ด าเนินการทางวนิัยตามพระราชบญัญตันิี้แต่ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาไดส้ัง่ใหด้ าเนินการ
ใดแล้ว ถ้าการสัง่และการด าเนินการนัน้ได้กระท าไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่  
ในขณะนัน้ ใหถ้อืว่าเป็นอนัสมบูรณ์ ถ้ากรณียงัคา้งระหว่างการสอบสวนก็ให้ด าเนินการ
สอบสวนตามกฎหมายนัน้ต่อไปจนกว่าจะเสร็จ แต่การพิจารณาและการสัง่ลงโทษให้
ด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๐๘  ขา้ราชการฝ่ายอยัการผูใ้ดอยู่ระหว่างถูกสัง่ใหพ้กัราชการ หรอือยู่
ระหว่างถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
อยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ให้ถอืว่าขา้ราชการฝ่าย
อยัการผูน้ัน้ถูกสัง่ใหพ้กัราชการหรอืสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อนตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๐๙  ผูท้ีไ่ดย้ื่นใบสมคัรสอบคดัเลอืกหรอืทดสอบความรูเ้พื่อบรรจุเป็น
ขา้ราชการอยัการและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั ใหค้งถอืคุณสมบตัติามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ผูท้ีส่อบคดัเลอืกหรอืทดสอบความรูไ้ดต้ามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่าย
อยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั และบญัชกีารสอบคดัเลอืก หรอื
บัญชีทดสอบความรู้  แล้วแต่กรณี  ยังมิได้ยกเลิกตามมาตรา ๕๓ วรรคสาม ให้คง 

มสีทิธไิดร้บัการบรรจุเป็นขา้ราชการอยัการและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอยัการผูช้่วยต่อไป 

 

มาตรา ๑๑๐  มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๓๗ มาใชบ้งัคบักบัขา้ราชการอยัการซึง่
ได้รบัพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอยัการประจ ากอง หรืออัยการ
จงัหวดัผูช้่วยก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๑๑  เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาบรรจุบุคคลซึ่งเคยรบัราชการเป็น
ขา้ราชการอยัการและออกจากราชการไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับเข้ารบั
ราชการใหป้รบัเงนิเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บัอยู่ก่อนออกจากราชการใหเ้ขา้กบัอตัราหรอืขัน้ตาม
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๒๙๐ 

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งขา้ราชการอยัการทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีก่ลบัเขา้รบัราชการ 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับราชการเป็นผู้ซึ่งออกจากราชการก่อนมีการปรับอัตรา
เงนิเดอืนตามพระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และพระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหป้รบั
เงนิเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บัอยู่ก่อนออกจากราชการตามพระราชบญัญตันิัน้ ๆ เสยีก่อน แลว้จงึ
ปรบัเงนิเดอืนตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ปรบัเงนิเดอืนของผูท้ี่กลบัเขา้รบัราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้
เขา้กบัอตัราหรอืขัน้ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการอยัการทีใ่ช้บงัคบัอยู่ในวนัทีก่ลบัเขา้
รบัราชการไม่ไดใ้ห ้ก.อ. เป็นผูพ้จิารณาว่าผูน้ัน้สมควรไดร้บัการบรรจุในอตัราหรอืขัน้ใด 

 

มาตรา ๑๑๒  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสัง่และมตคิณะรฐัมนตรทีีไ่ดอ้อกตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่าย
อยัการและกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการทีใ่ชบ้งัคบั
อยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหย้งัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบั
พระราชบญัญตัินี้จนกว่าจะมพีระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ประกาศ หรอื
ค าสัง่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัแทน 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๙๑ 

บญัชอีตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการ๒๔ 

   
 

ชัน้เงนิเดอืน 
เงนิเดอืน 

(บาท/เดอืน) 
เงนิประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดอืน) 
๘ ๘๑,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐ 
๗ ๘๐,๕๔๐ ๔๒,๐๐๐ 
๖ ๗๘,๑๗๐ ๔๑,๕๐๐ 
๕ ๗๖,๘๐๐ ๔๑,๐๐๐ 
๔ ๗๕,๕๖๐ 

๗๔,๓๖๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๓ ๗๓,๒๔๐ 
๕๘,๓๗๐ 
๕๓,๒๐๐ 
๔๕,๘๙๐ 
๔๑,๔๑๐ 
๓๗,๑๑๐ 

๒๙,๐๐๐ 
๒๓,๓๐๐ 
๒๓,๓๐๐ 
๒๓,๓๐๐ 
๒๓,๓๐๐ 
๒๓,๓๐๐ 

๒ ๓๔,๒๑๐ 
๓๒,๐๘๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑ ๒๖,๓๙๐ 
๒๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๔ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการอัยการ แก้ไขเพิ่ มเติมโดย

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๙๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัใิหอ้งค์กรอยัการเป็นองคก์รอื่นตามรฐัธรรมนูญ และมหีน่วย
ธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น 
รวมทัง้บญัญตัใิหม้กีารตรากฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์ใหพ้นักงานอยัการด ารงต าแหน่ง
ไดจ้นถงึอายุครบเจด็สบิปี  ในการนี้ สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายอยัการให้สอดคล้องกบับทบญัญัติดงักล่าว ประกอบกบัสมควรน าหลกัเกณฑ์การ
แต่งตัง้และการด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโสตามกฎหมายว่าด้วยหลกัเกณฑ์การแต่งตัง้
และการด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโส รวมทัง้อตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของ
ขา้ราชการอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการ 
มาก าหนดรวมไวใ้นพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนั เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายเกี่ยวกบั
ขา้ราชการประเภทต่าง ๆ และเพื่อให้การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการฝ่ายอยัการมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชกฤษฎกีาการปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๗ วรรคสาม 
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ บญัญัติให้ในกรณีที่
สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงไป ถา้การปรบัอตัราเงนิเดอืนดงักล่าวเป็นการปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละเท่ากนัทุก
อตัราและไม่เกนิรอ้ยละสบิของอตัราทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ การปรบัใหก้ระท าโดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา ประกอบกบัอตัราเงนิเดอืนของข้าราชการอยัการในปัจจุบนัไม่เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชพีที่เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการ
อยัการใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ โดยปรบัเพิ่มในอตัรารอ้ยละหา้เท่ากนัทุกอตัรา  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 
๒๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๒๒ ก/หน้า ๑๘/๓๑ มนีาคม ๒๕๕๔ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๙๓ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๙  ขา้ราชการอยัการซึ่งด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโสผู้ใดเป็นกรรมการ
อยัการผู้ทรงคุณวุฒอิยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั ใหผู้น้ัน้อยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดวาระ 

 

มาตรา ๑๐  มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัินี้ มาใชบ้งัคบั
แก่ขา้ราชการอยัการที่ด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโสหรอืผ่านการประเมนิสมรรถภาพใน
การปฏิบัติห น้าที่ เพื่ อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโสอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๑  ใหอ้ยัการสงูสุดรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่คีวามจ าเป็นตอ้ง
ปรบัเปลี่ยนใหข้า้ราชการอยัการซึ่งมอีายุครบหกสบิหา้ปีไปด ารงต าแหน่งอยัการอาวุโส
เพื่อท าหน้าทีใ่นทางวชิาชพีพนักงานอยัการโดยไม่ด ารงต าแหน่งด้านบริหารจนกว่าจะ
พน้จากราชการ  นอกจากนัน้ สมควรปรบัปรุงบทบาทและอ านาจหน้าทีข่องอยัการอาวโุส
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑๒๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการอยัการตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั 
ปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการอยัการตามพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

 
๒๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๙๓ ก/หน้า ๓๒/๑๓ กนัยายน ๒๕๖๐ 
๒๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๑๗/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๙๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประธาน ก.อ. และ
กรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๑๘ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตนิี้  ทัง้นี้ ต้อง
ด าเนินการเลอืกภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการอยัการตามวรรคหนึ่งว่างลง และมกีรรมการอยัการ
เหลอือยู่ไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน  
ใหก้รรมการอยัการทีเ่หลอือยู่ด าเนินการตามอ านาจและหน้าทีต่่อไปได ้

 

มาตรา ๑๓  มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๙ ข. (๘) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัินี้ มาใชบ้งัคบั
แก่ผู้ เคยเป็นประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  อยู่ก่อนในวันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

เมื่อมกีารเลอืกประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒคิรัง้แรกภายหลงั
วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั กรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 
๑๒ ที่ประสงค์จะสมัครรบัเลือกเป็นประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
ต้องลาออกจากต าแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๔  ใหอ้ยัการสงูสุดรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๔๘ 
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดหลักการในเรื่อง
องค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการและการได้มาซึ่งกรรมการอยัการ นอกจากนี้ 
มาตรา ๒๔๘ วรรคสี ่ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ก าหนดใหต้้องมมีาตรการ
ป้องกนัมใิหพ้นักงานอยัการกระท าการหรอืด ารงต าแหน่งใดอนัอาจมผีลใหก้ารสัง่คดหีรอื
การปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่เป็นไปโดยรวดเรว็ เทีย่งธรรม และปราศจากอคตทิัง้ปวง หรอือาจท า
ให้มีการขดักันแห่งผลประโยชน์ สมควรต้องปรบัปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
อยัการและก าหนดหา้มพนักงานอยัการกระท าการหรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดทีม่ผีลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  องคก์รอยัการ 

 
  

๒๙๕ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑๒๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกบญัชีอตัราเงนิเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ
อยัการทา้ยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชกฤษฎกีา การปรบัอตัราเงนิเดอืนของขา้ราชการอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้
ใชบ้ญัชอีตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการทา้ยพระราชบญัญตันิี้แทน  
ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๖  เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบ
คณะกรรมการอัยการว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวข้าราชการอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชัว่คราวขา้ราชการอยัการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งขา้ราชการอัยการได้รบัไปแล้ว
ตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถงึวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้
บงัคบั ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งที่ได้รบัการปรบัเพิ่ม
ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการในมาตรา ๕ และใหก้าร
ไดร้บัเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวในกรณีนัน้สิน้สุดลงในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๗  ใหอ้ยัการสงูสุดรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ข
เพิม่เติมบญัชอีตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการเพื่อให้เหมาะสมกบั
ภาวะเศรษฐกจิและค่าครองชพีทีเ่พิม่สูงขึน้ โดยก าหนดใหถ้อืว่าเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราว
ตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบยีบคณะกรรมการอยัการว่าด้วยการจ่ายเงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ชัว่คราวข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการ
จ่ายเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวขา้ราชการอยัการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งขา้ราชการ
อยัการได้รับไปแล้วตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัเป็นส่วนหนึ่งของเงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหน่งที่ได้รบัการ
ปรบัเพิม่ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการ และใหก้ารไดร้บั
เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวในกรณีนั ้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   

จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

๒๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๑๒ ก/หน้า ๕/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 


