
ร่างฯ ทีผ่่านการพิจารณาของ กรธ. ในวันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ปรับปรุง ๔ มิ.ย. ๖๐) 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  

พ.ศ. .... 
  

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
เหตุผล 

 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๕) และมาตรา ๒๖๗ 

บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือก าหนด 
การได้มา หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมีการกระทบหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ 
และเป็นไปเท่าท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 



 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. .... 

  
 

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

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

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

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

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัด

สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถด าเนินการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 

 

๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วน 
ที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ 
แก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

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

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบังคับ ระเบียบ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมาย 
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ใช้อ านาจ 
หรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครองด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความ
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจ 
ทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครองด้วย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้ 

เป็นประการอ่ืน การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือท่ีอยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือเลขาธิการ มีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเลขาธิการก าหนดโดยท าเป็นประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี  



 
 

 

๓ 

และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งใดมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานไว้ ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเลขาธิการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
ในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนด้วย 

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องให้ความร่วมมือ 

และความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีผู้กระท าการ 
อันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือ
แจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่ 
และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีอ านาจเชิญประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้  
และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 
มาตรา ๗  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

หมวด ๑ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  

 
มาตรา ๘  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

ตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ

แผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน  

(๒) ผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
จ านวนหนึ่งคน 

ลักษณะการมีประสบการณ์ และกิจการอันเป็นสาธารณะตาม (๒) ให้เป็นไปตาม 
ทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด ในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการที่จะได้บุคคล 
ที่มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 



 
 

 

๔ 

มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรา ๑๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน 
เป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ 

หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  



 
 

 

๕ 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

(๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปี
ก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

อย่างร้ายแรง 
 
มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่งตั้งจาก 

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ และไม่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
ที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง  
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ผู้จะได้รับการคัดเลือก 
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  
ให้น าเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซ่ึงได้คะแนน



 
 

 

๖ 

เท่ากันนั้นจับสลากเพ่ือให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนน 
ครั้งหลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม่ โดยจะ
คัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) 
มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  
ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น 
ให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณี 
ที่ต้องสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๒  ในการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ

เพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดผลส าเร็จ  โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา
จากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  และเพ่ือประโยชน์
แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ผู้ซ่ึงจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมด 

เท่าท่ีมีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา  
ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้อง

สรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้
ยังได้บุคคลไม่ครบตามจ านวนที่จะต้องสรรหา ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 
โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับการสรรหาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นีไ้ม่ได้ 

 
มาตรา ๑๓  ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  

ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ด าเนินการ 
สรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 



 
 

 

๗ 

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีท่ีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ้นจากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ 
ถ้ามี เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  
ในกรณีท่ีผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู ่ถ้ามี มีจ านวนถึงสองคน ก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
เท่าท่ีมีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ในการสรรหาเพ่ิมเติมตามวรรคสาม ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
ชุดเดิมเป็นผู้ด าเนินการ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๔  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินโดยทีย่ังมิได้

พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่ 
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา 
ที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน  ในกรณีที่ไม่ไดแ้สดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและให้ด าเนินการสรรหาใหม่ และให้น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

หรือผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีทีมี่ปัญหา

เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหา 
ที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัย
มิได้ 

 
มาตรา ๑๖  ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุม 

และค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้เป็นรายครั้งทีม่า
ประชุมในอัตราไม่ต่ ากว่าอัตราสูงสุดที่ทางราชการเคยก าหนดส าหรับคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใด 

 
มาตรา ๑๗  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 



 
 

 

๘ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่แทน 

 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา ๑๐  
เมื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  

ให้พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม ่

ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งอาวุโสสูงสุดท าหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ในระหว่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามี
ผู้ตรวจการแผ่นดินเหลืออยู่เพียงคนเดียว จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ไม่ได้  
เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและหากไม่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการ 
สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครบวาระ  
แต่ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ให้ด าเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดพ้นจาก

ต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายใน
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเรว็ ในการ
วินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีท่ีมีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพ่ิมข้ึน 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีทีผู่้ตรวจการแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหา

และศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  
และมีผู้ตรวจการแผ่นดินเหลืออยู่ไม่ถึงสองคน  ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการชั่วคราวให้ครบสามคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้จนกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน  



 
 

 

๙ 

มาตรา ๒๑  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่ 
และการใช้อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่าง 
การด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได ้
เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
มาตรา ๒๒  ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัด 
หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ 

(๔) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามวรรคหนึ่ง ต้องมุ่งหมายที่จะส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ค าแนะน า เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน 
และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือระงับ 
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป และเพ่ือขจัด
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ร่วมกันหารือและวางหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไปด้วย 

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

อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  

ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 



 
 

 

๑๐ 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ าซ้อนกัน แต่ต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๒) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้ง การร้องเรียน  
การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๓) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง
ของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ออกระเบียบหรือประกาศอ่ืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
การออกระเบียบตาม (๒) และ (๔) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอน 

โดยไม่จ าเป็น เกิดความล่าช้า หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่รวมทั้งต้องไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร หรือมีลักษณะ 
เป็นการมุ่งหมายที่จะกล่าวหาหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การแจ้งหรือการร้องเรียน ต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน 
เว้นแต่เป็นเรื่องการขอให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ร้องเรียน 
เป็นการเฉพาะตัว ซึ่งจ าเป็นต้องทราบตัวบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผล 
การด าเนินการ  

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง

หรือให้ความเหน็ในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวตัถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ใน 
ความครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมาย 
ของศาล 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได ้ เว้นแต่การออกค าสั่งตาม (๑) ให้มอบหมายได้เฉพาะเลขาธิการ
หรือรองเลขาธิการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

ในการด าเนินการตาม (๒) ให้ด าเนินการต่อหน้าผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  
หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน  ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
ให้ความร่วมมือ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

 



 
 

 

๑๑ 

มาตรา ๒๖  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน 
(๑) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
(๒) การปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม 
(๓) การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๒ (๑) 
(๔) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๒ (๓) 
(๕) การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองตามมาตรา ๒๓  
(๖) การรายงานการไม่ปฏิบัติตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

หรือการส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ 
(๗) การส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามมาตรา ๓๖ (๓) 

(๘) การออกข้อก าหนดทางจริยธรรมตามมาตรา ๔๓ 
(๙) การก าหนดคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของเลขาธิการ 

อันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส านักงานตามมาตรา ๔๕ 
(๑๐) การก าหนดกิจการที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ตามมาตรา ๔๘ 
(๑๑) การเสนองบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๔๙ และการให้ความเห็นชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งการอนุมัติการใช้จ่ายเงินของส านักงานตามมาตรา ๕๐ 
(๑๒) การพิจารณาการรับทรัพย์สินทีอ่าจมีผลกระทบต่อความเป็นกลาง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตามมาตรา ๕๑ 
(๑๓) การออกระเบียบ ประกาศ หรือการอ่ืนใดที่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้เป็นไปตามมติหรือต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๑๔) การอ่ืนใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตกลงร่วมกัน 
 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด ผู้ตรวจการแผ่นดิน

จะขอให้ส านักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการในเรื่องนั้นได้ 
ตามที่จ าเป็น หรือในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
แทนก็ได ้โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
ไว้ให้ชัดเจน   

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงาน 
ของอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด  



 
 

 

๑๒ 

มาตรา ๒๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง  
ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 

ผู้จัดท าและเผยแพร่รายงานตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ หากได้กระท า 
โดยสุจริต ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๓๐  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
เท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๑  ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มีสิทธิได้รับ

บ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๐ คูณด้วย

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย  

ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ 
หรือในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

  
 

มาตรา ๓๒  เมื่อความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้ง 
หรือผู้ร้องเรียนหรือไมก่็ตาม ว่าบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชน 
โดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริง 
หรือด าเนินการอ่ืนใดด้วยความรอบคอบ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัด 



 
 

 

๑๓ 

หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง  
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ต่อไป เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน  
และลดภาระท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนโดยไม่จ าเป็น 

ก่อนการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ที่จะด าเนินการตามแนวทางที่เสนอแนะประกอบด้วย 

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมาย 
ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๒๔ (๒) ก็ได้ 

 
มาตรา ๓๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒ วรรคสอง เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับ

ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอน 
การปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน  
หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่อาจแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
จะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้เมื่อได้แจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบแล้ว โดยจะขยายเวลาได้อีก 
ไม่เกินหกสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยเร็ว โดยให้ถือว่า
รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่อาจด าเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นที่จะแจ้งให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และปรึกษาหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเมื่อได้ข้อยุติ
ประการใดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการไปตามข้อยุตินั้น  ในกรณีท่ีไม่อาจหาข้อยุติได้ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามที่เห็นสมควร  และให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการด าเนินการ
ตามข้อยุติหรือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าเสนอแนะนั้นภายในสามสิบวัน เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ให้แจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบก่อนพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว และให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน



 
 

 

๑๔ 

หารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือหาข้อยุติโดยเร็วต่อไป และให้น าความในมาตรา ๓๓ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน

หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี
ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้รัฐสภาและเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๓๖  ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเรื่องใด 
เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่จะขจัด
ความเดือดร้อนหรืออ านวยความเป็นธรรมได้ตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องนั้นมีกฎหมายก าหนดให้มีการร้องทุกข์ 
หรืออุทธรณ์ไว้แล้ว ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณาด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

(๒) ในกรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการด าเนินการ 
ทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลหรือการด าเนินการทางวินัยในกรณีนั้นด าเนินการต่อไป  แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจแสวงหา
ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบได้ 

(๓) ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจ 
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องเก่ียวกับการทุจริตมิชอบ ให้ส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาด าเนินการต่อไป แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องท่ีผู้ตรวจการ

แผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา 
(๑) เรื่องท่ีเป็นนโยบายทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่นโยบายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

หรือมีผลให้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  
(๒) เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง  

หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

(๓) เรื่องท่ีไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๔) เรื่องท่ีอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน หรือที่องค์กรอิสระอ่ืนรับไว้

ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอ านาจในการที่จะขอรับทราบ 
ผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ด าเนินการ 



 
 

 

๑๕ 

(๕) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

(๖) เรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
อย่างเหมาะสมแล้ว  

(๗) เรื่องท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล้ว เว้นแต่จะปรากฏ
พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป  

(๘) เรื่องอ่ืนตามมติที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 
ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง  

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งยุติเรื่อง 
 
มาตรา ๓๘  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการด าเนินการตามมาตรา ๓๒  

และมาตรา ๓๖ หรือการไม่รับพิจารณาหรือยุติเรื่องตามมาตรา ๓๗ ให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องทราบ โดยในกรณีที่ไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเรื่อง ให้ระบุเหตุผลให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย  

 
มาตรา ๓๙  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ตรวจการ

แผ่นดินท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้แทนอาจมาแถลงรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรายงานให้คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐสภา หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง เพราะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

การจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กระท าเป็นการสรุปโดยมิให้ระบุ
รายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ าเป็น 

 
หมวด ๓ 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  

 
มาตรา ๔๐  ให้มสี านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้

การบังคับบัญชา ก ากับดูแล และรับผิดชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๔๑  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุภารกิจ 

และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 



 
 

 

๑๖ 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงาน 
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงาน 
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๔) ด าเนินการหรือส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือภาคเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติ
มอบหมาย 

 
มาตรา ๔๒  ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบ

หรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง 

และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง  
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ ส าหรับเลขาธิการและพนักงานของส านักงาน รวมทั้งวิธีการ
และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของส านักงาน 

(๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุ 
ของส านักงาน 

(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพแก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
เงินชดเชยในกรณีเลขาธิการด ารงต าแหน่งครบวาระ 

(๖) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ 
(๗) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของส านักงาน 
(๘) การอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการก ากับหรือควบคุมการด าเนินงานของส านักงาน 

หรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน หรือการท าให้บุคคลดังกล่าว
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการตาม (๑) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า  
และความคล่องตัว 

การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารงชีพ 
และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค านึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของบุคลากร โดยจะก าหนดให้มีคณะบุคคลเพ่ือก ากับ ดูแล 
หรือพิจารณาค าร้องทุกข์หรือค าอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้ 

 



 
 

 

๑๗ 

มาตรา ๔๓  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับ 
แก่พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  

 
มาตรา ๔๔  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง

ตามมตขิองผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของส านักงานขึ้นตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีมติก าหนดให้มี 
รองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกัน ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
มาตรา ๔๕  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทย  

มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส านักงาน
ตามระเบียบทีผู่้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
มาตรา ๔๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๕  
(๔) ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา 
(๕) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือมีการกระท าหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 
(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
 
มาตรา ๔๗  เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

ของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้มี
หน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงาน 
หรือลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง   
ทั้งนี้ ตามระเบียบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเท่าท่ีไม่ขัดกับระเบียบ 
หรือประกาศหรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๓) หน้าที่และอ านาจตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน และตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 



 
 

 

๑๘ 

การออกระเบียบตาม (๒) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น  
เกิดความล่าช้า หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรา ๔๘  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ 

เป็นผู้แทนของส านักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้   
ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณ 
ของส านักงาน และกิจการอ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามท่ี 
ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน 

 
มาตรา ๔๙  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรร 

เป็นเงินอุดหนุนของผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ในการเสนองบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ประกอบด้วย 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ 
ไม่เพียงพอ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 
ของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิกงบประมาณ
ต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีท่ีส านักงานมีความจ าเป็น 
ต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ  

 
มาตรา ๕๑  รายได้และทรัพย์สินในการด าเนินกิจการของส านักงาน ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับมาตามมาตรา ๔๙ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
(๕) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 



 
 

 

๑๙ 

ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) ให้ค านึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  
และในกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน จะสั่งให้ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้น 
แก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

 
มาตรา ๕๒  รายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย 

ว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 
ให้ส านักงานจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี  
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อหรือมีผู้ยกให้ ให้เป็น 

ที่ราชพัสดุ แต่ส านักงานมีอ านาจในการปกครองดูแล ใช้ หรือหาประโยชน์ได้  
 
มาตรา ๕๓  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  

และผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
 
มาตรา ๕๔  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยให้ท าการ

ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินของส านักงาน โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วท ารายงาน 
เสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 

 
หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 
  

 
มาตรา ๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา ๒๕ โดยไม่มีเหตุ 

อันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

  
 

มาตรา ๕๖  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ก าหนด 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๘ 



 
 

 

๒๐ 

มาตรา ๕๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทน 
ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใด 
ยังไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนได้ หรือในกรณีท่ีไม่มีผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ให้คณะกรรมการ 
สรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้งผู้แทนมาในภายหลัง  การแต่งตั้ง
ดังกล่าวไม่มีผลให้การด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได้ด าเนินการไปแล้วต้องเสียไป 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงด ารงต าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัยว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการ
สรรหามีค าวินิจฉัย  และเพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๑ ให้ถือว่า 
การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออก 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๕๘  ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินตามจ านวนที่ยังว่างอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่มีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๕๗ 

ในกรณีที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๕๗ วรรคสี่  
หรือในกรณีท่ีไม่มีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาแล้ว 
ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังอยู่ในต าแหน่งตามมาตรา ๕๖ 
ประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และแจ้งใหป้ระธานวฒุิสภาทราบ
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
มาตรา ๕๙  เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวัน 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าประสงค์จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินท าสัญญาจ้างข้ึนโดยให้มีระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินวาระที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดินในอันที่จะวินิจฉัย  
ในการวินิจฉัยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยไว้ 
ตามมาตรา ๕๗ 

 



 
 

 

๒๑ 

มาตรา ๖๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
และพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๖๑  ให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๖๒  ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซ่ึงพนักงาน 
หรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นสิทธิ 
และประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบ 
ที่ออกตามมาตรา ๔๒ (๒) ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๖๓  การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือการด าเนินการอื่นใด 

ตามหน้าทีแ่ละอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติส านักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงด าเนนิการก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
   ....................................... 
        นายกรัฐมนตรี 


