
การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                      แก้ไข/ปรับปรุง               ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

เพ่ือให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐ (๕) 
และมาตรา ๒๖๗ (๗) ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๑ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
ของหมวด ๑๒ องค์กรอิสระ ตลอดจนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก 
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรอิสระอ่ืนร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร 

 
    ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

มาตรา ๑๓๐ (๕) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
จัดท าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

เป็นการไม่ด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 
 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

(๑) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน า
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า  
อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติต่อประชาชน  ตลอดจนต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ  
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม    
โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน หากความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าโดยทางใด 
ว่ามีบุคคลได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 



๒ 

หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น 
หรือเกินสมควรแก่เหตุ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถด าเนินการตามหน้าที่ และอ านาจต่อไปได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินจะมุ่งเน้น
ที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมมากกว่าการแก้ไขทุกข์ของรายบุคคล เช่น กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เห็นว่าความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี หรือเป็นเรื่องที่ 
อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่จะขจัดความเดือดร้อนหรืออ านวยความเป็นธรรมได้
ตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐนั้น
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป แต่หากเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะ 
ให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบได้
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะแสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษาข้อมูลในเรื่องนั้นต่อไปก็ได้ 

(๒) ก าหนดให้มีการประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน  
และก าหนดแนวทางการท างานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน  โดยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีผู้กระท าการ 
อันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า   
และในกรณีที่ เห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง  
ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และไม่ซ้ าซ้อนกัน ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น  
ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป  
และเพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติร่วมกันหารือและวางหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไปด้วย  

(๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและ 
มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  เมื่อบุคคลใดพบเห็นหรือได้รับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  บุคคลนั้นสามารถ
แจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด โดยในการก าหนด
ระเบียบดังกล่าวจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการเสนอเรื่อง 
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และไม่มีลักษณะบังคับให้เปิดเผยตัวตนผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นเรื่อง
การขอให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว   
และห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการกระท า 
ตามหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ หรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 

(๔) แนวทางการท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  มาตรการและกลไกในในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มุ่งหมายที่จะก าหนดให้ 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต้องเป็นไปในลักษณะ



๓ 

กัลยาณมิตร  โดยในการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมุ่งหมาย
ที่จะกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  และก่อนที่จะมีการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ  
หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุนั้น  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปสรรค
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการตามแนวทางที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะประกอบด้วย   

(๕) ก าหนดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือและหาข้อยุติร่วมกัน  เนื่องจากก่อนที่จะมี
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปรึกษาหารือร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน  ดังนั้น เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานของรัฐแล้ว 
หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนด  แต่อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย หรือกฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือไม่อาจ
ด าเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้หน่วยงานของรัฐนั้นปรึกษาหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อยุติโดยเร็วต่อไป  

(๖) ก าหนดกลไกมาตรการชี้ขาดกรณีมีการไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  ในกรณีที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องปรึกษาหารือร่วมกันแล้วไม่อาจหาข้อยุติได้  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามที่เห็นสมควร และให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้องด าเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หากหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยเร็ว โดยให้ถือว่ารายงาน 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
 
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด จะช่วยปรับปรุงกลไกการท างานของผู้ตรวจการ
แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
รวมทั้งท าให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ 
บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชน  
โดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  ตลอดจนช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกับองค์กรอิสระอ่ืน 

 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก  
ช่วยลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็น อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับความผาสุก
อย่างทัดเทียมกัน 



๔ 

  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินน าไปสู่การยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ ง  

และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 
 
 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

ไม่มี 
การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 
 

๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท าภารกิจนี้ 

เนื่ องจากมาตรา ๒๓๐ และมาตรา ๒๓๑ ของรัฐธรรมนูญ  ก าหนดให้ เป็นหน้าที่ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ 
ตามมาตรา ๒๒๐ ของรัฐธรรมนูญ 
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้ก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่พบเห็นหรือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่ 
และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ เพ่ือให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 
 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติงาน
ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรอิสระอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยในกรณีที่เป็น
เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนก็ให้มีการแจ้งให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไปได้  และหากเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน   รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการประสานปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน 
ในการช่วยกันขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ  
หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

 



๕ 

 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
  มากกว่าหรือไม ่

มาตรา ๒๓๐ และมาตรา ๒๓๑ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ใน
หน้าทีแ่ละอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุ 

 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 

  หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
 

 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๕) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท า

เป็นกฎหมาย 
 

 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๕) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท า

เป็นกฎหมาย และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก......................................... 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องท่ี เนื่องจาก.............................................................. 

  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติให้มีข้ึน 
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................. 
 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด..................................... 

 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๕) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 



๖ 

 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม (ข้ามไปข้อ ๓.๗)    ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
   ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 

เพ่ือให้การท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถแก้ไขปัญหาในการขจัดหรือระงับ 
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมและลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการสอดส่องและ
ติดตามงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องรอให้มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนก่อน โดยหากความปรากฏ 
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าในทางใด ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  
โดยการปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยกันขจัดหรือระงับความเดือดร้อน
หรือไม่เป็นธรรม หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดา 
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุต่อไปได ้

 
 ๓.๗ การใชร้ะบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่มีการก าหนดระบบอนุญาตไว้แต่อย่างใด 
 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการแต่อย่างใด   
แต่มีการก าหนดให้ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินบางประการต้องมีการ
ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยรอบคอบ 
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีการปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันในการ
วางแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
และไม่ซ้ าซ้อนกัน แต่ต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่    
และก่อนที่จะด าเนินการปฏิบัติหน้าที่เรื่องที่ส าคัญ เช่น การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย  
หรือการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง จะต้องมีการปรึกษาหารือและเห็นชอบ
ร่วมกันก่อนด าเนินการ  นอกจากนี้ ยังมีการวางกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินและของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและการพิจารณา รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการมอบหมาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตลอดจนระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 

 โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง  ระบบผสม 
 



๗ 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินในการให้ความเห็น ข้อมูล  
หรือพยานหลักฐานใดแก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน  นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล
หรือความเห็น หรือผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ที่เปิดเผยข้อมูลอันท าให้
สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

เนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ตรวจการแผ่นดินในการให้ความเห็น ข้อมูล หรือพยานหลักฐานใดแก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะท าให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และการเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน 
หรือข้อมูลข่าวสารที่ ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
อาจเป็นภยันตรายแก่บุคคลที่ ให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และท าให้พยานหลักฐานที่ได้มา 
ถูกท าลายได้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวต้องได้รับโทษทางอาญา 

 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  
หรอืไม่ 

ไม่มี 
 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือท านองเดียวกนัที่มีอยู่ 

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน 

 ผู้ทีอ่ยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศ 
 



๘ 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 
  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่ งหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน และ 

ให้ค าแนะน าเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้มี
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดา 
ที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชน  
โดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการตามให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
จะท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ท าให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพที่เป็นภาระแก่ประชาชน  อันจะเป็นการช่วยขจัดหรือระงับความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรม และเป็นการลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 
และเป็นการอ านวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน   

นอกจากนี้  การก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องประสานความร่วมมือและ 
ความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน และก าหนดแนวทางการท างานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน  จะช่วยลด 
การท างานที่ซ้ าซ้อนกับองค์กรอิสระอ่ืนอันจะช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณของรัฐ  

       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน 
 - เชิงลบ 
  ไม่มี  
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  หน่ วยงานของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐซึ่ งไม่ด า เนินการตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือที่ไม่แจ้งผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินภายในเวลาที่ก าหนด อาจต้องรับผิดในทางกฎหมายฐานจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

 
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามมาตรา ๓๒ เสรีภาพในเคหสถานตามมาตรา ๓๓  
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ บางประการที่อาจถูกจ ากัด  
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดบังคับให้เปิดเผยได้เฉพาะกรณีการขอให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว เพ่ือประโยชน์แก่การแจ้งผลการด าเนินการของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

การบังคับให้เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนเป็นการจ ากัดสิทธิเท่าที่จ าเป็น เฉพาะ
กรณีการขอให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว 
และการให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเคหสถานเพ่ือตรวจสอบ



๙ 

ข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บุคคลมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา ก็เป็นการจ ากัดเสรีภาพเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด  นอกจากนี้  
ได้มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนไว้แล้ว โดยห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผย
ข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ฝ่าฝืนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการร่วมกันเพ่ือช่วยกันขจัด

หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชน และมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 
จะท าให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ท าให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  ที่ เป็นอุปสรรค 
ต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพที่เป็นภาระแก่ประชาชน  อันจะเป็นการช่วยขจัดหรือระงับ 
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม และเป็นการลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็น 
หรือเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นการอ านวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน   
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใด 

เมื่อหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพที่เป็นภาระ 
แก่ประชาชนเกินความจ าเป็นแล้ว การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ จะเป็นไปอย่าง
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ได้มากยิ่งขึ้น  

 การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
ได้มากน้อยเพียงใด 

เมื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก จะช่วยลด
ต้นทุนของผู้ประกอบการในการด าเนินกิจการ 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด 
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพที่เป็นภาระ 
แก่ประชาชนเกินความจ าเป็นแล้ว จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเกิด
การดึงดูดให้มีการลงทุนในการประกอบกิจการในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 



๑๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้มีการจ้างบุคคลและสถาบัน
มาช่วยศึกษาวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินได้  ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 

เน้นกระบวนการท างานในลักษณะที่ เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน โดยการแสวงหา 
ความร่วมมือ ประสาน และร่วมกันด าเนินการทั้งจากองค์กรอิสระอ่ืนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
เมื่ อก าหนดแนวทางการท างานขององค์กรอิสระไม่ ให้ เกิดความซ้ าซ้อนกัน  

จะช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณของรัฐ และท าให้รัฐสามารถควบคุมและลด 
การสูญเสียงบประมาณโดยไม่จ าเป็นได้มากขึ้น  และเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นแล้ว  
ก็จะช่วยลดภาระและงบประมาณที่สูญเสียไปกับการด าเนินการที่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น  
รวมทั้งการก าหนดกรอบดุลพินิจในการตั้งอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการแทนคณะกรรมการได้นั้น 
ก าหนดให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาในเรื่องใดโดยต้องค านึงถึง
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน ซ่ึงจะช่วยลดงบประมาณท่ีสูญเสียไปกับการตั้งอนุกรรมการ
เกินความจ าเป็น 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
เป็นการทั่วไป 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้วางกลไกการปฏิบัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กับองค์กรอิสระอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐต้องท างานร่วมกันโดยผ่านการประสาน ปรึกษาหารือ  
หรือการก าหนดแนวทางการท างานเพ่ือให้เชื่อมโยงและไม่ซ้ าซ้อนกัน  แต่ในบริบทของสังคมไทย  
ที่ผ่านมา การท างานในลักษณะดังกล่าวกระท าได้ยาก เนื่องจากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐจะยังติด
อยู่กับอ านาจของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานเป็นหลัก  

 
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะท าให้การใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินการตามปกติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งไม่ได้สร้างหรือก าหนดภาระหน้าที่ 
แก่ประชาชน และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
 



๑๑ 

๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้  เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลัง 
ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีอยู่เดิม 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

- 
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าป ีโดยแยกเป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน 

เป็นไปตามงบประมาณปกติของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  แต่จะมีภาระ 
ด้านงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากการก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่าย  
รายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
ผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องด าเนินการเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
โดยอาจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ 
หรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้การออกระเบียบเกี่ยวกับการร้องเรียนจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหมาย
ให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการเสนอเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้ตรวจการแผ่นดินทีต่้องแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
ในระหว่างการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้จัดให้มี

ช่องทางในการเผยแพร่และรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 
  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี  
 



๑๒ 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรอิสระอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องให้ความร่วมมือ 
และความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร และในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการด าเนินการ
เรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  รวมทั้งก าหนดให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีอ านาจเชิญประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้  
และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 
 
 ๗.๔  ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ 
  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  ต าแหน่งดังกล่าวเป็นประธานองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด 
(๑ ) ก าหนดขั้ น ตอนของผู้ ต รวจการแผ่นดิ น ในการแสวงหาข้อ เท็ จจริ ง  

และปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องก่อนมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ  
หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม



๑๓ 

แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ โดยระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

(๒) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยในกรณีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง  
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน และอาจขยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน ๖๐ วัน ส่วนกรณีการด าเนินการขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่บุคคลให้ด าเนินการภายใน ๓๐ วัน 

(๓) ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องแจ้งผลการด าเนินการหรือการไม่รับพิจารณา 
หรือยุติเรื่องให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ โดยในกรณีที่ไม่ รับไว้พิจารณา 
หรือให้ยุติเรื่อง ให้ระบุเหตุผลให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

(๔ ) ผู้ ตรวจการแผ่นดิน ต้องท ารายงานประจ าปี เสนอต่อคณ ะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นประจ าทุกปี  และในกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา  
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องก็ได้ 

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ 
หลักนิติธรรม อย่างไร 
ก าหนดให้การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 

กลา้หาญ และปราศจากอคติท้ังปวง ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕ ของรัฐธรรมนูญ 
 ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ 

ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมอบหมายให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการเป็นผู้ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้
ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาแทน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดก็ได้ 

 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

(๑) ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องที่มีความส าคัญ 
ผู้ตรวจการแผ่นจะต้องปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน เช่น การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 
การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง และการออกระเบียบ ประกาศ หรือวางแนวทาง 
การท างาน 

(๒) ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและข้อสังเกตเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

(๓) ให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินเสนอต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี 



๑๔ 

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
บุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่ เป็นธรรม 

อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย  
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุสามารถที่จะแจ้งหรือร้องเรียน 
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ 

 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑  ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ

ของกฎหมายล าดับรองนั้นหรือไม่ 
ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 

 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระ  
แก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๑๕ การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  

คณ ะกรรมการสรรห า
ก าห น ด ภายใน ๖๐ วั น
หลั งจากพระราชบัญญั ติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๔ (๒) และมาตรา ๓๒ วรรคสาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา รวมทั้งระเบียบ
เกี่ยวกับการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพื่อรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลั งจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๒๔ (๓) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคล 
ซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค าและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลั งจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๒๖ (๘) และมาตรา ๔๓ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือ
และเห็นชอบร่วมกันในการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับ 
แก่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลั งจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๒๖ (๑๓) และมาตรา ๒๕ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือ
และเห็นชอบร่วมกันในการออกระเบียบก าหนดเกี่ยวกับการ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บุคคลมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้
ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืน  
หรือเข้าไปเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแทนผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลั งจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 
 



๑๕ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๒๖ (๑๓) และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน ในการออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคคลหรือสถาบัน 
หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการ 
 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลั งจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 
 

มาตรา ๒๖ (๑๓) และมาตรา ๔๒ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือ
และเห็นชอบร่วมกัน ในการออกระเบียบหรือประกาศในการ
ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของส านักงาน 
 
 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๒๖ (๑๐) (๑๓) และมาตรา ๔๘ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันในการออกระเบียบการมอบอ านาจ
ของเลขาธิการให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทน และการก าหนดกิจการ 
อ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลั งจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

   มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  

 


