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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วน 
ที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่  ๕  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”  หมายความรวมถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 
“กฎ”  หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้ 
อํานาจทางปกครองหรือให้ดําเนินกิจการทางปกครองด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ  และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  และให้หมายความรวมถึงกรรมการ  
อนุกรรมการ  และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองหรือให้ดําเนินกิจการ
ทางปกครองด้วย 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน   

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอ่ืน  

การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
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เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเลขาธิการ   
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลท่ัวไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศ 
ตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการ
ตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการดําเนินการเร่ืองใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจเชิญ
ประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กร
อิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด  ๑ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนสามคนซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ํากว่า
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า  หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่ากรมตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  โดยต้องดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนสองคน   



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ผู้มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  จํานวนหนึ่งคน 
ลักษณะการมีประสบการณ์   และกิจการอันเป็นสาธารณะตาม  (๒ )  ให้ เป็นไปตามที่

คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  ในการกําหนดดังกล่าวให้ คํานึงถึงการที่จะได้บุคคลที่ มี
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  แล้ว  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด  ๆ   
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่   
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอน 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้ องคํ าพิ พ ากษาอันถึ งที่ สุ ด ว่ ากระทํ าความผิดต่ อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ราชการ   
หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
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ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 
หรือเจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน   

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทํา

ด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย   

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน   

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
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(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดิน  แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งตั้ งบุคคลตาม   (๔ )  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ มิ ใช่ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในย่ีสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต   
และมีความเข้าใจในภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการ 
องค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่ 
อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนคร้ังนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  ให้นําเฉพาะคนท่ีได้คะแนน
สูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนน
สูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  
ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกคร้ังแรกมิได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
ผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๒  วรรคสี่  มาตรา  ๑๓  
วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๔  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ ซึ่ งได้ รับแต่ งตั้ งให้ เป็นกรรมการสรรหาตาม   (๔ )  แล้ ว   จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๒ ในการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ 

เพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด 
ผลสําเร็จ  โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคล 
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ซึ่งมีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย  แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลน้ัน  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา   

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้มี
การลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกคร้ังหนึ่ ง  ในกรณีที่ การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ ยังได้ บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจาก
ตําแหน่งด้วย  ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี   
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ 
ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยัง 
ดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงสองคน  ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ 
และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
ต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าที่มีอยู่  
และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๔ ผู้ได้ รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินโดยที่ ยังมิได้ 
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่  
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา 
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและ
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่   

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับการสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้ รับเบ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ังที่มา
ประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๗ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่พ้นจากตําแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่แทน 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตําแหน่ง
เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐   
เม่ือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตําแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ให้พ้นจากตําแหน่ง

ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่

และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งอาวุโสสูงสุดทําหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ในระหว่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน

แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีผู้ตรวจการแผ่นดิน



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เหลืออยู่เพียงคนเดียว  จะใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๖  ไม่ได้  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน
และหากไม่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่
ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครบวาระ  แต่ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตําแหน่ง 
ด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๑๙ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดพ้นจาก
ตําแหน่งตามมาตรา  ๑๘  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหา
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   
ในการวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น 
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกา

หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องและมีผู้ตรวจการแผ่นดิน
เหลืออยู่ไม่ถึงสองคน  ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เป็นการชั่วคราวให้ครบสามคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินได้จนกว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน   

มาตรา ๒๑ ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปฏิ บัติหน้ าที่ เต็มเวลา  และการปฏิ บัติหน้ าที่ และ 
การใช้อํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวง
ในการใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตร
หรือโครงการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน   

มาตรา ๒๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือคําสั่ง  

หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน  
หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

(๒) แสวงหาข้อ เท็ จจ ริงเม่ือ เห็ นว่า มีผู้ ได้ รับความเดือด ร้อนห รือความไม่ เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 
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(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  ของรัฐธรรมนูญ 

(๔) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น 
การดํ าเนิ นการตามหน้ าที่ และอํ านาจตามวรรคหนึ่ ง  ต้องมุ่ งหมายที่ จะส่ งเสริมสนับสนุน   

และให้คําแนะนํา  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ขจัดความเหล่ือมล้ํา  อํานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน  และลดภาระ 
ที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  รวมทั้งขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือ 
ความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน 

ในการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หากเป็นกรณีที่ เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป  และเพื่อขจัดความซ้ําซ้อน
ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกันหารือและ 
วางหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไปด้วย 

มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
อาจเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เม่ือเห็นว่ามีกรณี  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเร่ือง 
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง  และ
ให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ําซ้อนกัน  แต่ต้องไม่ทําให้ผู้ตรวจการแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้ง  การร้องเรียน  การแสวงหา
ข้อเท็จจริง  และการพิจารณา  รวมท้ังระเบียบเก่ียวกับการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเพื่อรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าเดินทางของบุคคล
ซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคํา  และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ออกระเบียบหรือประกาศอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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การออกระเบียบตาม  (๒)  และ  (๔)  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น   
เกิดความล่าช้า  หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งต้องไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  หรือมีลักษณะเป็นการมุ่งหมายที่จะกล่าวหา
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และในส่วนที่เก่ียวกับการแจ้งหรือการร้องเรียน  ต้องดําเนินการ
โดยมุ่งหมายให้การเสนอเร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  และไม่มีลักษณะบังคับ
ให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  เว้นแต่เป็นเร่ืองการขอให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว  ซึ่งจําเป็นต้องทราบตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ 
ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการดําเนินการ   

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีอํานาจดังต่อไปนี้  ซึ่งต้องกระทําเท่าที่จําเป็น 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบุคคลใด  มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
ให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งวัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปน้ันมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม  ให้เข้าไปได้เม่ือมีหมายของศาล 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได้  เว้นแต่การออกคําสั่งตาม  (๑)  ให้มอบหมายได้เฉพาะเลขาธิการ
หรือรองเลขาธิการ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด 

ในการดําเนินการตาม  (๒)  ให้ดําเนินการต่อหน้าผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้อง  
หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้  ก็ให้ดําเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซ่ึงได้ขอร้องให้มาเป็น
พยาน  ในการนี้  ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องให้ความร่วมมือ  เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

มาตรา ๒๖ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน 
(๑) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๒) การปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตามมาตรา  ๖  และมาตรา  ๒๒  วรรคสาม 
(๓) การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา  ๒๒  (๑) 
(๔) การเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๒  (๓) 
(๕) การเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองตามมาตรา  ๒๓   
(๖) การรายงานการไม่ปฏิบัติตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน   

หรือการส่งเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๙ 
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(๗) การส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๓๖  (๓) 

(๘) การออกข้อกําหนดทางจริยธรรมตามมาตรา  ๔๓ 
(๙) การกําหนดคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญของเลขาธิการอันจะเป็นประโยชน์

แก่การปฏิบัติงานของสํานักงานตามมาตรา  ๔๕ 
(๑๐) การกําหนดกิจการที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดนิตามมาตรา  ๔๘   
(๑๑) การเสนองบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  ๔๙  และการให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  รวมทั้งการอนุมัติการใช้จ่ายเงินของสํานักงานตามมาตรา  ๕๐ 
(๑๒) การพิจารณาการรับทรัพย์สินที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของสํานักงานตามมาตรา  ๕๑ 
(๑๓) การออกระเบียบ  ประกาศ  หรือการอื่นใดที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

กําหนดให้เป็นไปตามมติหรือต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๑๔) การอื่นใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตกลงร่วมกัน 
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

จะขอให้สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น  
หรือในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้  โดยต้องคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพท่ีจะเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องกําหนด
เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน   

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง  และค่าตอบแทน  ของบุคคลหรือสถาบัน  หรือการแต่งตั้ ง
อนุกรรมการ  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  และวิธีปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง  ผู้ร้องเรียน  
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 

ผู้จัดทําและเผยแพร่รายงานตามมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๙  หากได้กระทําโดยสุจริต  ผู้นั้น
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  ทางปกครอง  หรือทางวินัย 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๐ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ   
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ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๑ ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้ รับบําเหน็จ 
ตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๐  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 

คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายน้ันเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการตามหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๓๒ เม่ือความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าโดยทางใด  ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม  ว่าบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือ 
เกินสมควรแก่เหตุ  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงหรือดําเนินการอื่นใด 
ด้วยความรอบคอบ  เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมน้ัน  หรือปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือคําสั่ง  หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  ต่อไป  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ขจัดความเหลื่อมล้ํา  อํานวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน  และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จําเป็น 

ก่อนการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ  ความสามารถ  และอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะ
ดําเนินการตามแนวทางที่เสนอแนะประกอบด้วย 

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคหน่ึง  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดํ าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเพื่ อรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามระเบียบที่ ออก 
ตามมาตรา  ๒๔  (๒)  ก็ได้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับข้อเสนอแนะ
จากผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  หรือคําสั่ง  หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  
บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน  หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  ในกรณีมี 
เหตุจําเป็นไม่อาจแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  จะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้เม่ือได้แจ้งให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบแล้ว  โดยจะขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
หน่วยงานของรัฐนั้นยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น 
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  และให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
โดยเร็ว  โดยให้ถือว่ารายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจ
ดําเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นที่จะแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  และปรึกษาหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  และเมื่อได้ข้อยุติประการใดให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการไปตามข้อยุตินั้น  ในกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติได้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อพิจารณาสั่ งการตามที่ เห็นสมควร  และให้หน่วยงานของรัฐที่ เก่ียวข้องดําเนินการไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการดําเนินการตามข้อยุติหรือตาม 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัด
หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลใด  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามคําเสนอแนะนั้นภายในสามสิบวัน  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการดําเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย  กฎ  หรือคําสั่ ง  หรือขั้นตอนการปฏิ บัติงาน  ให้แจ้งให้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบก่อนพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว  และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหารือร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อหาข้อยุติโดยเร็วต่อไป  และให้นําความในมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด  ๕  หน้าที่
ของรัฐ  ของรัฐธรรมนูญ  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปโดยเร็ว  โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้รัฐสภาและเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๖ ในการดําเนินการตามหน้าที่ และอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า  ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเร่ืองใด
เป็นเร่ืองเฉพาะตัวเป็นรายกรณี  หรือเป็นเร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานของรัฐที่จะขจัด
ความเดือดร้อนหรืออํานวยความเป็นธรรมได้ตามหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว   
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การดําเนินการในเร่ืองนั้นมีกฎหมายกําหนดให้มีการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ไว้แล้ว  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
ต่อไป   

(๒) ในกรณีที่เป็นเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลหรือการดําเนินการทางวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลหรือ
การดําเนินการทางวินัยในกรณีน้ันดําเนินการต่อไป  แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจแสวงหาข้อเท็จจริง 
ในเร่ืองนั้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย  กฎ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบได้ 

(๓) ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการทุจริต  ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดําเนินการต่อไป  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๓๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖  ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเร่ืองที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้  ไว้พิจารณา 

(๑) เร่ืองที่เป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เว้นแต่นโยบายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ 
มีผลให้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

(๒) เร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเร่ืองที่ศาลมีคําพิพากษา  คําสั่ง  หรือคําวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎ 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

(๓) เร่ืองที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๔) เร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดําเนินการ

ตามหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระน้ันแล้ว  แต่ไม่ตัดอํานาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเร่ืองไว้ดําเนินการ 

(๕) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยส่วนรวม 

(๖) เร่ืองที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว   



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) เร่ืองที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล้ว  เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐาน
หรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทําให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป   

(๘) เร่ืองอื่นตามมติที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด 
ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเร่ืองที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

สั่งยุติเร่ือง 
มาตรา ๓๘ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการดําเนินการตามมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๖  

หรือการไม่รับพิจารณาหรือยุติเร่ืองตามมาตรา  ๓๗  ให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องทราบ  
โดยในกรณีที่ไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเร่ือง  ให้ระบุเหตุผลให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

มาตรา ๓๙ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปปัญหา  
อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดําเนินการด้วย  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาแถลงรายงานประจําปีต่อรัฐสภาด้วย 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอํานาจผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรายงานให้คณะรัฐมนตรี 
หรือรัฐสภา  หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษเฉพาะเร่ือง  เพราะเป็นกรณี เร่งด่วนหรือ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้กระทําเป็นการสรุปโดยมิให้ระบุรายละเอียด
อันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องโดยไม่จําเป็น 

หมวด  ๓ 
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้ มีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเป็นนิติ บุคคล  และอยู่ภายใต้ 
การบังคับบัญชา  กํากับดูแล  และรับผิดชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน  ไม่น้อยกว่าที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๔๑ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุภารกิจและหน้าที่

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุน  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๓) ศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  และสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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(๔) ดําเนินการหรือส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน  
ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติมอบหมาย 
มาตรา ๔๒ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจออกระเบียบหรือ

ประกาศ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งและค่าตอบแทนหรือ

สิทธิประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน 
(๓) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  สมรรถภาพ   

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และ 
การอุทธรณ์การลงโทษ  สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจ้าง
ลูกจ้างของสํานักงาน 

(๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

แก่เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินชดเชยในกรณี
เลขาธิการดํารงตําแหน่งครบวาระ 

(๖) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการ  

พนักงาน  และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๘) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับ

บัญชาเลขาธิการ  พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคลดังกล่าวทํางานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว 
การกําหนดตาม  (๒)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพ  และภาระ

ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินคํานึงถึง

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยจะกําหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อกํากับ  ดูแล  หรือ
พิจารณาคําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้ 

มาตรา ๔๓ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด   
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มาตรา ๔๔ ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ งซึ่ งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ ง 
ตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีมติกําหนดให้มี 
รองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกัน  ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของที่ประชุม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มาตรา ๔๕ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีสัญชาติไทย  มีอายุ
ไม่เกินหกสิบปีในวันที่ ได้ รับแต่งตั้ งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะดํารงตําแหน่งเลขาธิการ   
และมีคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงาน 
ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๔๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๕   
(๔) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา 
(๕) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีการกระทํา

หรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 
(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
มาตรา ๔๗ เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ

สํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน  และให้มีหน้าที่และ
อํานาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัย  พนักงานหรือลูกจ้างของ
สํานักงาน  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ
มติของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๓) หน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  
และตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด 
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การออกระเบียบตาม  (๒)  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น  เกิดความล่าช้า  
หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มาตรา ๔๘ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้ตามระเบียบที่ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  
และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด   
ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน 

มาตรา ๔๙ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๕๔   
วรรคสอง  ประกอบด้วย 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้ รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้
โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

มาตรา ๕๐ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๔๙  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดิน  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ตามวรรคหน่ึง  เว้นแต่จะได้รับอนุมัตจิากผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการเฉพาะกรณี   

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณต่อ
กรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง 
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ   

มาตรา ๕๑ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับมาตามมาตรา  ๔๙ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 



หน้า   ๒๐ 
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(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๕) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๓)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณี 

ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
ของสํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

มาตรา ๕๒ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ให้สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี   

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อหรือมีผู้ยกให้  ให้เป็นที่ราชพัสดุ   
แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้   

มาตรา ๕๓ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

มาตรา ๕๔ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน  
โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย   
มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และคุ้มค่าเพียงใด  แล้วทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี  โดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา  ๒๕  (๑)  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือฝ่าฝืน
มาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๖ ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่า 
จะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
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หรือพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๘  เว้นแต่กรณีตาม  (๓)  ในส่วนที่ เก่ียวกับการขาดคุณสมบัติ   
ตามมาตรา  ๘  มิให้นํามาใช้บังคับ 

มาตรา ๕๗ ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดิน  แต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใดยังไม่อาจแต่งตั้ง
ผู้แทนได้  หรือในกรณีที่ไม่มีผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่ มีอยู่  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้งผู้แทนมาในภายหลัง  การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีผลให้ 
การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได้ดําเนินการไปแล้วต้องเสียไป 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
และวินิจฉัยว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใด  ถือว่าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๒)   

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ต้องมีการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่ว่างอยู่  ให้คณะกรรมการสรรหา

ตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
จํานวนที่ยังว่างอยู่  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัยตามมาตรา  ๕๗   

ในกรณีที่ไม่มีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เม่ือวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาแล้ว  
ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังอยู่ในตําแหน่งตามมาตรา  ๕๖   
ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
เพื่อดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๕๙ ให้เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พ ระราช บัญญั ติ ประกอบ รัฐธรรมนูญนี้ ใช้ บั ง คับและมี คุณ สมบัติ และไม่ มีลั กษณ ะต้ องห้ าม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป  
และให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดทําสัญญาจ้างข้ึนโดยให้มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินวาระที่จะต้อง 
พ้นจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะวินิจฉัย   



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๖๐ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และพระราชบัญญัติ
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ 

มาตรา ๖๑ ให้สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  เป็นสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ .ศ .  ๒๕๕๒   มีอ ยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๖๒ ให้ โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของสํ านักงานผู้ ตรวจการแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาเป็นของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้าง
ดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใด 
ที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๔๒  (๒)  
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๓ การดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนหรือการดําเนินการอื่นใดตามหน้าที่และ
อํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๓๐  (๕)  และมาตรา  ๒๖๗  บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพ่ือกําหนดการได้มา  หน้าที่และอํานาจ  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  ความเห็น  และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและดําเนินการ
ตามหน้าที่และอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย   
โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  
และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 


