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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
“หนวยราชการ”  หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากหนวยราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

                                      
๑ รก.๒๕๔๒/๘๑ก/๑/๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ 
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“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา  ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“เลขาธิการ” หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
“เจาหนาที่” หมายความวา  พนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาแตงตั้งใหมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
มาตรา ๔  ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

นี้และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

ระเบียบหรือประกาศนัน้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

------------ 
 
มาตรา ๕  ใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจํานวนไมเกินสามคน 
 
มาตรา ๖  การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหดําเนินการ

ดังน้ี 
(๑) ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนสามสิบเอ็ดคน ประกอบดวย 
(ก) ผูแทนของพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกอยูในสภา

ผูแทนราษฎรจํานวนสิบเกาคน ซึ่งตองเลือกใหมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ข) อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุดจํานวนส่ีคน ผูแทนศาลฎีกาจํานวนสี่คน 

(๒) ใหคณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พิจารณาสรรหา
บุคคลผูสมควรเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจํานวนสามเทาของจํานวนผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาท่ีจะพึงมีไดตามรัฐธรรมนูญ เสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับการแตงตั้ง โดยใหเรียงรายชื่อตามลําดับตัวอักษร พรอมประวัติ วุฒิ ความรู ความสามารถ 
และประสบการณในการทํางานของบุคคลดังกลาว และตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับ
การเสนอชื่อนั้น 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยเร็วเพื่อมีมติ
เลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อตาม (๒) ใหเหลือจํานวนสองในสาม ซ่ึงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 
ในการนี้ ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎรตามลําดับ เปนผูที่ไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่จํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบตาม (๓) วรรคหนึ่ง ใหนํารายชื่อผู
ไมไดรับเลือกในคราวแรกนัน้มาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ตอเนื่องกันไป และในการนี้ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวน
ที่กําหนดตาม (๓) วรรคหนึ่ง เปนผูไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร ในครั้งนี้ถามีผูไดคะแนน
เสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนท่ีกําหนดใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก และใหประธานสภาผูแทนราษฎรเสนอรายชื่อผู
ไดรับเลือกตอประธานวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกเสร็จสิ้น 

(๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพื่อมีมติเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
ตาม (๓) จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับคะแนน
สูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยูของวุฒิสภาตามลําดับ เปนผู
ไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินสาม
คน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

(๕) ในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตาม (๔) ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรทราบ และใหดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหมภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับแจง  ท้ังนี ้ใหนําบทบัญญัติใน (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่วุฒิสภาเลือกตามมาตรา ๖ 

(๔) ยังมีไมถึงจํานวนสามคน สภาผูแทนราษฎรจะดําเนินการเลือกผูสมควรเปนผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาเพิ่มเติมเสนอตอประธานวุฒิสภาก็ได  ท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘  ใหประธานวุฒิสภานํารายชื่อผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตาม

มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งเปนผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาตอไป 

 
มาตรา ๙  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแต

วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้นใหม 

 
มาตรา ๑๐  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของ

ประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรม
อันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

 
มาตรา ๑๑  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) ไมเคยเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๕) ไมเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๗) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูมีตําแหนงอื่นของพรรค

การเมืองในระยะสามปกอนวันสรรหาตามมาตรา ๖ (๒) 
(๘) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรอื
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(๙) ไมเปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
(๑๐) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
(๑๒) ไมเคยถูกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๑๓) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
 
มาตรา ๑๒  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน หรือไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ 

(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง
หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) โดยไดรับความยินยอม

ของบุคคลนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) 
(๒) หรอื (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซ่ึง
ตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๒ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพนจากตําแหนง ใหสภา

ผูแทนราษฎรดําเนินการตามมาตรา ๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีมีการพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๕  เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๒ 
อํานาจหนาท่ีของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

------------ 
 
มาตรา ๑๖  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรอื
ราชการสวนทองถิ่น 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจ
หนาที่ก็ตาม 

(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) จัดทํารายงานพรอมท้ังเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหง

กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๖ (๑) มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่มีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาหลายคน การปฏิบัติหนาที่

ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารวมกันพิจารณาแบงงานตาม
สายงานเพื่อใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแตละคนปฏิบัติหนาที่โดยอิสระ และรับผิดชอบตาม
ขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมายตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
รวมกันกําหนด เวนแตกรณีตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๗ (๕) และ
(๖) มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๓๑ วรรคสอง และวรรคสาม  มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ มาตรา 
๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๘ ใหผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกัน 

ในการประชุมแตละครั้งเพื่อดําเนินการในเรื่องที่กําหนดใหผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาตองปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหท่ีประชุมผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๑๙  บุคคลและคณะบุคคลยอมมีสิทธิรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
การรองเรียนตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีไ้มตัดสิทธิผูรองเรียนที่

จะดําเนินการตามกฎหมายอื่น 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองทําเปนหนังสือ 
และ 

(๑) ระบุชื่อและที่อยูของผูรองเรียน 
(๒) ระบุเหตุที่ทําใหตองรองเรียนพรอมดวยขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เกี่ยวกับ 
เรื่องรองเรียนตามสมควร 
(๓) ใชถอยคําสุภาพ 
(๔) ลงลายมือชื่อผูรองเรียน 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อ

เปดโอกาสใหมีการรองเรียนดวยวาจาก็ได ระเบียบดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑  การเสนอคํารองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะเสนอโดย

นําสงดวยตนเอง สงทางไปรษณีย มอบใหบุคคลอื่นนําสงตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา หรือสงคํารองเรียนตอสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหนําสงตอ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็ได 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อ
เปดโอกาสใหมีการนําเสนอคํารองเรียนดวยวิธีการอื่น ๆ ก็ได ระเบียบดังกลาวใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการของ

สภาผูแทนราษฎรไดสอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นวาเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ได
คณะกรรมาธิการดังกลาวจะสงเรื่องนั้นใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพื่อดําเนินการก็ได และ
ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแจงผลการดําเนินการเบือ้งตนตอคณะกรรมาธิการ 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดรับเรื่องจากคณะกรรมาธิการ

ตามมาตรา ๒๒ แลว แมภายหลังคณะกรรมาธิการดังกลาวจะพนจากตําแหนงท้ังคณะ ยอมไมเปน
การตัดอํานาจของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอไป 

 
มาตรา ๒๔  เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาวินิจฉัยวามีลักษณะดังตอไปนี้

ไมใหรับไวพิจารณาหรือใหยุติการพิจารณา 
(๑) เรื่องที่เปนนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา เวนแตการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๑๖ (๑) 
(๒) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคําพิพากษาหรือมี

คําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เรื่องที่มิไดเปนไปตามมาตรา ๑๖ (๑) 
(๔) เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของขาราชการ

พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถ่ิน 

(๕) เรื่องที่ผูรองเรียนไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ 
 
มาตรา ๒๕  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจไมรับพิจารณาหรืออาจยุติการ

พิจารณาเรื่อง ดังตอไปนี้ 
(๑) เรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๒) เรื่องที่ผูรองเรียนมิไดมีสวนไดเสียและการพิจารณาจะไมเปนประโยชนตอ

ประชาชนโดยสวนรวม 
(๓) เรื่องที่ผูรองเรียนไดย่ืนเม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ

แหงการรองเรียนและการพิจารณาจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 
(๔) เรื่องที่ผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมหรือ

ไดรับการชดใชความเสียหายอยางเหมาะสมแลวและการพิจารณาตอไปจะไมเปนประโยชนตอ
ประชาชนโดยสวนรวม 

(๕) เร่ืองท่ีผูรองเรียนไมมาใหถอยคํา ไมแสดงพยานหลักฐาน หรือไมดําเนินการ
ตามหนังสือที่ไดรับจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ท้ังน้ี ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมมี
เหตุอันสมควร 

(๖) เรื่องที่ผูรองเรียนตายและการพิจารณาตอไปจะไมเปนประโยชนตอประชาชน
โดยสวนรวม 

(๗) เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเคยสรุปผลการพิจารณาแลว 
 
มาตรา ๒๖  เรื่องใดท่ีไมใหรับไวพิจารณาตามมาตรา ๒๔ และเรื่องที่ผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาอาจไมรับพิจารณาตามมาตรา ๒๕ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะสงเรื่องนั้น
ไปใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตอไปตามควรแกกรณีก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น

มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรอืสงวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรอื
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานตาม (๑) เจาหนาที่ของรัฐ
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา 
หรอืสงวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ขอใหศาลสงวัตถ ุเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๔) ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการรองเรียนโดยแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองสถานท่ีทราบลวงหนาในเวลาอันควร 

(๕) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการรับคํารองเรียนไวพิจารณาและระเบียบวา
ดวยการสอบสวนหาขอเท็จจริงเบื้องตน 

(๖) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทางของพยาน
บุคคลและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ หรือเรื่องอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ระเบียบตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๘  ในการใชอํานาจตามมาตรา ๒๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอง

คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
ความสัมพันธระหวางประเทศดวย 

ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมอาจสอบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องใด
ตอไปได ใหยุติเรื่องนั้น และใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารายงานใหวุฒิสภาและสภา
ผูแทนราษฎรทราบ 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อมีการรองเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยไมชักชาและตองเปดโอกาสใหผู
รองเรียน ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนได
ตามสมควร 

เรื่องใดที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสั่งไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติเรื่อง ให
แจงใหผูรองเรียนทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติเรื่อง และเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติราชการจะสงคําสั่งไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนั้นทราบดวยก็ได 

เหตุผลตามวรรคสองใหระบุขอเท็จจริง กฎหมายท่ีเก่ียวของโดยละเอียด และใน
กรณีใหยุติเรื่องเพราะเหตุที่ปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นมิไดเปนไปตาม
มาตรา ๑๖ (๑) (ก) หรอื (ข) ใหช้ีแจงเหตุผลท่ีแสดงใหเห็นวาการกระทําดังกลาวชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรมโดยละเอียดใหผูรองเรียนทราบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดพิจารณาและสอบสวนหา
ขอเท็จจริงในเรื่องใดเสร็จแลว ใหจัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริง พรอมทั้งความเห็นและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขสงใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรอื
ราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการตอไป 

เรื่องใดที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดพิจารณาแลวเห็นวา แมปรากฏวาการ
กระทําในเรื่องใดของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นไดเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแลว แตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น 
กอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือความไมเสมอกันในกฎหมาย หรือเปนการเลือกปฏิบัติ หรอื
ลาสมัย ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอแนะตอหนวยราชการหนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการปรับปรุงหรือ
แกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวตอไป ใน
กรณีที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตร ีใหสงรายงานดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย 

 
มาตรา ๓๑  ใหกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเรื่องใดในเวลาอันควร ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาอาจสงเรื่องดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ควบคุมหรือกํากับดูแลหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นนั้นเพื่อใหส่ังการตามควรแก
กรณีก็ได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและระยะเวลาไดลวงเลยไปพอสมควรแลว
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่นยังไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวโดยไมมีเหตุอันควร และ
เรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญหรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือเกี่ยวของกับประชาชนจํานวน
มาก ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจทํารายงานเรื่องนั้นเสนอตอวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
เปนการดวนก็ได 

รายงานดังกลาวใหเปดเผยใหประชาชนทราบตามวิธีการที่ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภากําหนด 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาเรื่องใดมีเหตุอันควรสงสัย

วามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรอืมีมูลความผิดทางอาญา หรอืมีมูลความผิด
ทางวินัย ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแจงใหหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนเรื่องนั้น ๆ และ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งแจงผลการ
ดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบทุกสามเดือน 

 
มาตรา ๓๓  ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทํารายงานประจําปเสนอตอ

วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรภายในเดือนมีนาคมของทุกป ในรายงานดังกลาวอยางนอยตองมี
เรื่องดังตอไปนี ้

(๑) ผลการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ พรอมทั้งขอสังเกต หรอื
ขอเสนอแนะที่เสนอตอหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถ่ิน 

(๒) ผลการปฏิบัติตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะที่หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นไดดําเนินการไปแลว 

(๓) การไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น 

(๔) อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
รายงานประจําปตามวรรคหนึ่งใหเปดเผยใหประชาชนทราบตามวิธีการท่ี

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนด 
ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นสมควรรายงานใหวุฒิสภาและสภา

ผูแทนราษฎรทราบเปนพิเศษเฉพาะเรื่องเพราะเปนกรณีรีบดวนหรือจะเปนประโยชนตอการ
บริหารราชการแผนดิน ก็ใหกระทําได 

 
มาตรา ๓๔  การจัดทํารายงานตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ ให

กระทําเปนการสรุปโดยมิใหระบุรายละเอียดอันเปนการเปดเผยความลับของบุคคลหรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของโดยไมจําเปน 

 
มาตรา ๓๕  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมตองรับผิดท้ังทางแพงหรือทาง

อาญา เนื่องจากการท่ีตนไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๓๖  ผูท่ีใหถอยคํา หรือใหวัตถ ุเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น

ที่เกี่ยวของกับเรื่องใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แกผูตรวจการแผนดนิของรัฐสภา
หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือผูท่ีจัดทําและ
เผยแพรรายงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปดเผยขอมูล หรือใหวัตถ ุ
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐาน หรือจัดทําและเผยแพร รายงาน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ให

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลท่ีไดมา

เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้เวนแตผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาจะมอบหมาย หรือเปนการกระทําตามหนาที่ราชการ หรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบ
หรือพิจารณาสอบสวน หรือเปนการรายงานตามอํานาจหนาท่ี หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
หมวด ๓ 

สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
----------- 

 
มาตรา ๓๙  ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนหนวยงานของรัฐมี

ฐานะเปนนิติบุคคล  และอยูภายใตการกํากับดูแลของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
กิจการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมอยูภายใตบังคับแหง

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๔๐  สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

กิจการทั่วไปของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๒) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา 
(๓) เผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะ

รองเรียนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามอบหมาย 
 
มาตรา ๔๑  ในการกํากับดูแลสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ให

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรพัยสิน และดําเนินการอื่นในเรื่องดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การจัดแบงสวนงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและขอบเขต
หนาที่ของสวนงานดังกลาว 

(๒) การกาํหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการรอง
เลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัย และการลงโทษทาง
วินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษ สําหรับเลขาธิการ รอง
เลขาธิการและพนักงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา รวมท้ังวิธีการ  และเงื่อนไขใน
การจางลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(๔) การคัดเลือก การกําหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ตลอดจนการกําหนด
เงินเพิ่มพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนการชั่วคราว ตามมาตรา ๔๖ 

(๕) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา 

(๖) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกเลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน
หรือลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 
มาตรา ๔๒  ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีเลขาธิการคนหนึ่ง ซ่ึง

แตงตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ขึ้นตรงตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และจะใหมีรองเลขาธิการ
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได 

 
มาตรา ๔๓  เลขาธิการตองเปนผูมีความเปนกลางทางการเมือง มีความซ่ือสัตย

สุจริตเปนที่ประจักษ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ และมีคุณวุฒิ
ประสบการณและความสําเร็จในการบริหารตามที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนด  

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๔๔  เลขาธิการมีหนาท่ีควบคุมดูแลงานโดยท่ัวไปของสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา และใหมีอํานาจ ดังน้ี 

(๑) บรรจ ุแตงต้ัง ถอดถอน เล่ือน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจาง
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาออกจากตําแหนง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางในสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
ในสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนด และ
เทาที่ไมขัดกับระเบียบหรือประกาศ หรือมติของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 
มาตรา ๔๕  ในกิจการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอกใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อการนี้
เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามระเบียบที่
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนด 

ระเบียบที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๖  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจขอใหขาราชการ พนักงานหรือ

ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นมา
ปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนการชั่วคราวได  
ท้ังน้ี เม่ือไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของผูนั้นแลวแตกรณี 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนญุาตใหออก
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางตามมาตรา ๔๖ ขอกลับ

เขารับราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูมีอํานาจบรรจุและ
แตงตั้งสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนเหมือนกรณีขาราชการผูซึ่งไดรับ
อนุมัติใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการเพื่อขอกลับเขารับราชการ หรือตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ตามมาตรา ๔๖ แลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘  ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนองบประมาณรายจาย
ตอคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุน
ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ไวในราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจนําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารวมไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๙  ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มีอํานาจในการปกครอง

ดูแล บํารุง รักษาทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนทรัพยสินของแผนดิน

และไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 
มาตรา ๕๐  ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจัดทํางบดุล งบการเงิน

และบัญชีแลวสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญช ี
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน

ของรฐัสภาและใหทําการตรวจสอบ รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท รวมท้ังประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใช
จายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงาน
เสนอผลการสอบบัญชีตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
---------- 

 
มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ (๒) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๒  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๗ (๔) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน

หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทเฉพาะกาล 
------------- 

 
มาตรา ๕๔  ในวาระเริ่มแรก ใหจัดใหมีการดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการใหมีการสรรหาและเลือกผูสมควรไดรับการ

เสนอชื่อเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา ๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

(๒) ใหวุฒิสภาดําเนินการใหมีการเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา 
๖ (๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
 
มาตรา ๕๕  ในวาระเริ่มแรก ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่ไดรับเลือกตาม

มาตรา ๕๔ มีวาระการดํารงตําแหนงสามปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และมิใหนํา
ความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่งมาใชบังคับ 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๕๔ และพนจากตําแหนง
ตามวาระในวรรคหนึ่ง หรือพนจากตําแหนงในกรณีอื่นกอนครบวาระตามมาตรา ๑๓ อาจไดรับ
เลือกและแตงตั้งใหเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดอีก และมิใหนําความในมาตรา ๙ วรรค
หน่ึง และมาตรา ๑๑ (๔) มาใชบังคับ 

ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่ไดรับ
เลือกและแตงต้ังเปนคราวท่ีสองตามวรรคสองดวยโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๕๖  ใหจัดตั้งสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามวรรค
หน่ึง ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนหนวยธุรการของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
และมีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวสําหรับสํานักงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยให
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้คือ โดยท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และใหมีการ
กําหนดคุณสมบัต ิลักษณะตองหาม การสรรหา และการเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 

พรพิมล/แกไข 
๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
สุกิจ/กองเกียรต ิจัดทํา 
๑๙ มี.ค.๔๖ 

 
 


