
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบวุฒิสภา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอ 

ใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ  ออกจากตําแหนง   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

เพื่อใหการตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญ  ออกจากตําแหนง  การสงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไตสวน  และการ
แจงผลการตรวจสอบกรณีคํารองขอไมถูกตองหรือไมครบถวนไปยังผูรองขอหรือผูริเร่ิมเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๑๓  วรรคสาม  ของขอบงัคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ประธานวุฒิสภา  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ  
ออกจากตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๑”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหประธานวุฒิสภาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอ 

 

 

สวนที่  ๑ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองขอ 

 

 

ขอ ๔ กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาเขาชื่อรองขอ  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว  
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบคํารองขอใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตาม



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และตามมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๕ การตรวจสอบคํารองขอตามขอ  ๔  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาที่เขาชื่อรองขอ  ซ่ึงตองมี

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 
(๒) ตรวจสอบคํ า ร อ งขอว า เ ปน ไปตามหลั ก เ กณฑที่ กํ าหนดไว ในมาตรา   ๖๒   

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
หรือไม 

(๓) ตรวจสอบลายมือชื่อและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา 
ที่เขาชื่อรองขอ 

(๔) ตรวจสอบวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาที่เขาชื่อรองขอ  เปนผูที่ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได  ตามมาตรา  ๒๓๙  วรรคสองและวรรคสาม  หรือมาตรา  ๒๔๐   
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๗๒  วรรคส่ี  ของรัฐธรรมนูญ  แลวแตกรณี  หรือไม 

ขอ ๖ การตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอตามขอ  ๕  (๒)  ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ  
ดังนี้ 

(๑) ตองทําเปนหนังสือ  และมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 (ก) ลงลายมือชื่อของผูรองขอ 
 (ข) ระบุวัน  เดือน  ป  ที่ลงลายมือชื่อ 
 (ค) ระบุชื่อ  ชื่อสกุล  และตําแหนงของบุคคลที่จะรองขอใหถอดถอน  ซ่ึงบุคคลที่จะ

รองขอใหถอดถอนตองเปนผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติใหวุฒิสภามีมติถอดถอนได  และตอง
ดํารงตําแหนงอยูในขณะที่ย่ืนถอดถอนนั้นดวย 

(๒) ตองระบุพฤติการณที่กลาวหาบุคคลผูดํารงตําแหนงเปนขอ ๆ  อยางชัดเจนวามีพฤติการณ
อยางหนึ่งอยางใด  ดังนี้ 

 (ก) รํ่ารวยผิดปกติ 
 (ข) สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ 
 (ค) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
 (ง) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
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 (จ) สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมาย 
 (ฉ) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
(๓) ตองระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 
ขอ ๗ การตรวจสอบคํารองขอตามขอ  ๕  (๓)  และ  (๔)  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อรองขอ  ใหดําเนินการจัดสงขอมูลไปตรวจสอบ 

ยังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   
(๒) กรณีสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองขอ  ใหเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบ   
หากผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งปรากฏวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

ที่เขาชื่อรองขอไมมีสมาชิกภาพเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  แลวแตกรณี  หรือไม
รับรองลายมือชื่อ  หรือเปนผูที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได  ตามมาตรา  ๒๓๙  วรรคสอง  และ
วรรคสาม  หรือมาตรา  ๒๔๐  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๗๒  วรรคส่ี  ของรัฐธรรมนูญ  แลวแตกรณี  
หรือลงลายมือชื่อซํ้า  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําหนายบุคคลดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ   

ขอ ๘ กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาที่ เขาชื่อรองขอ  แจงความ
ประสงคเปนหนังสือตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอถอนชื่อออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ  กอนประธาน
วุฒิสภาสงคํารองขอใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไตสวน  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จําหนายบุคคลดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ 

ขอ ๙ เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบคํารองขอตามขอ  ๔  แลว   
ใหรายงานผลการตรวจสอบคํารองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวด  ๒  
หรือหมวด  ๓  แลวแตกรณี 

สวนที่  ๒ 
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังเขาชื่อรองขอ 

 

 

ขอ ๑๐ กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคนเขาชื่อรองขอ   
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบ 
คํารองขอใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และตามมาตรา  ๖๑   
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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ขอ ๑๑ การตรวจสอบคํารองขอตามขอ  ๑๐  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการ  

ดังนี้ 

(๑) ตรวจนับจํานวนรายชื่อประชาชนที่เขาชื่อรองขอ  ซ่ึงตองมีจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน 

(๒) ตรวจสอบคํ า ร องขอว า เป น ไปตามหลั ก เกณฑที่ กํ าหนดไว ในม าตรา   ๖๑   

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

หรือไม 

(๓) ตรวจสอบวาประชาชนที่ เขาชื่อรองขอเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  หรือไม 

ขอ ๑๒ การตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอตามขอ  ๑๑  (๒)  ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ  

ดังนี้ 

(๑) ตองทําเปนหนังสือ  และมีรายละเอยีด  ดังนี้ 

 (ก) ชื่อ  ตองระบุ  ชื่อ  ชื่อสกุล  ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน  กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ  

หรือชื่อสกุล  ใหแนบสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวของและตองรับรองสําเนาดวย 

 (ข) อายุ  ตองระบุอายุใหถูกตองและชัดเจน  โดยประชาชนที่มีสิทธิเขาชื่อรองขอ   

ตองมีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  ในวันที่  ๑  มกราคมของปที่มีการเลือกต้ัง 

 (ค) ที่อยู  ตองระบุใหเพียงพอที่จะสามารถติดตอได  โดยเปนที่อยูตามภูมิลําเนา   

หรือที่อยูปจจุบัน 

 (ง) หมายเลขประจําตัวประชาชน  ตองระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง

ครบถวนและชัดเจน   

 (จ) สําเนาบัตรที่แนบมากับคํารองขอ  ตองเปนสําเนาบัตรเฉพาะที่กฎหมายกําหนดไว

เทานั้น  คือ  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด

ของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได  โดยสําเนาบัตรดังกลาวตองชัดเจนและตองรับรองสําเนาดวย 

 (ฉ) ผูรองขอตองลงลายมือชื่อของตน  กรณีพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ   

ตองมีพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือไมนอยกวาสองคน  ทั้งนี้  พยานตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย

สามารถแสดงตนได  โดยสําเนาบัตรดังกลาวตองชัดเจนและตองรับรองสําเนาดวย 
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 (ช) ระบุวัน  เดือน  ป  ที่ลงลายมือชื่อ  ซ่ึงตองอยูระหวางวันที่ผูริเร่ิมมาแสดงตน 

ตอประธานวุฒิสภา  จนถึงวันที่ผูริเร่ิมไดนําคํารองขอมาย่ืนตอประธานวุฒิสภา 

 (ซ) ระบุชื่อ  ชื่อสกุล  และตําแหนงของบุคคลที่จะรองขอใหถอดถอน  ซ่ึงบุคคลที่จะ

รองขอใหถอดถอนตองเปนผูดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหวุฒิสภามีมติถอดถอนได   

และตองดํารงตําแหนงอยูในขณะที่ย่ืนถอดถอนนั้นดวย 

(๒) ตองระบุพฤติการณที่กลาวหาบุคคลผูดํารงตําแหนงเปนขอ ๆ  อยางชัดเจนวามีพฤติการณ

อยางหนึ่งอยางใด  ดังนี้ 

 (ก) รํ่ารวยผิดปกติ 

 (ข) สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ 

 (ค) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

 (ง) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  

 (จ) สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 (ฉ) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง  

(๓) ตองระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 

หากผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งปรากฏวาคํารองขอใดมีรายชื่อซํ้า  ใหสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาจําหนายรายชื่อซํ้าดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ  และแจงใหผูริเร่ิมทราบ 

ขอ ๑๓ การตรวจสอบสิทธิ เลือกต้ังของประชาชนผู เขาชื่อรองขอตามขอ  ๑๑  (๓)   

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสงรายชื่อและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาชื่อรองขอ   

ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และกระทรวงมหาดไทย   

หากผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งปรากฏวา  ประชาชนที่เขาชื่อรองขอเปนผูไมมีสิทธิ

เลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภา  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําหนายบุคคลดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ 

ขอ ๑๔ เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบคํารองขอตามขอ  ๑๐  แลว 

ใหรายงานผลการตรวจสอบคํารองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  ตามหมวด  ๒  

หรือหมวด  ๓  แลวแตกรณี 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
การแจงผลการตรวจสอบกรณีคํารองขอไมถูกตองหรือไมครบถวน 

 

 

ขอ ๑๕ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานผลการตรวจสอบคํารองขอตามขอ  ๙  หรือ 
ขอ  ๑๔  แลว  หากเห็นวาคํารองขอไมถูกตองหรือไมครบถวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กฎหมาย
กําหนด  ใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอหรือผูริเร่ิมทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตองใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานวุฒิสภา   

ขอ ๑๖ หากผูรองขอหรือผูริเร่ิมดําเนินการตามขอ  ๑๕  แลว  ใหสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาดําเนินการตอไป  ตามหมวด  ๑  สวนที่  ๑  หรือสวนที่  ๒  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงตามขอ  ๑๕  แลว   
ผูรองขอหรือผู ริเร่ิมมิไดดําเนินการแกไขคํารองขอใหถูกตองหรือครบถวน  ใหคํารองขอดังกลาว 
เปนอันตกไป  และใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอหรือผูริเร่ิมทราบ   

หมวด  ๓ 
ระยะเวลาและการสงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไตสวน 

 

 

ขอ ๑๘ กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองขอ  ใหประธาน

วุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอ  และสงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการ

ไตสวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ  หากไมสามารถดําเนินการไดทัน  ใหประธาน

วุฒิสภาชี้แจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบเพื่อขอขยายระยะเวลา 

กรณีประชาชนเขาชื่อรองขอ  ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไตสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ  

หากไมสามารถดําเนินการไดทัน  ใหประธานวุฒิสภาชี้แจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบเพื่อขอขยาย

ระยะเวลา 

หากไมสามารถดําเนินการขอขยายระยะเวลาไดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ถาอยูนอก 

สมัยประชุม  ใหประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาไดตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แลวแจงให

วุฒิสภาทราบภายหลัง   



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๙ เมื่อประธานวุฒิสภาพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคํารองขอตามขอ  ๙  หรือ 
ขอ  ๑๔  แลว  หากเห็นวาเปนคํารองขอที่ถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กฎหมาย
กําหนด  ใหประธานวุฒิสภาสงเร่ืองไปยังคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการไตสวน  พรอมทั้งแจงให 
ผูรองขอหรือผูริเร่ิมทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ประสพสุข  บุญเดช 
ประธานวุฒิสภา 


