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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให ไว  ณ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป4นป5ท่ี ๒ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล าฯ ให ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให กระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเป4นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให การปฏิบัติหน าท่ีของผู ตรวจการแผ�นดินสามารถดําเนินการได อย�างมี
ประสิทธิภาพอันจะเป4นประโยชนDต�อสาธารณะ ซ่ึงการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยแล ว 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว 

โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห�งชาติทําหน าท่ีรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต นไป 
 
มาตรา ๓  ให ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๓๑ ก/หน า ๑/๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห� งชาติ  ฉบับ ท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เรื่ อง ให 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช ต�อไป ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๔) คําสั่งหัวหน าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก ไข
ป6ญหาความต�อเนื่องของผู ดํารงตําแหน�งในองคDกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันท่ี ๕ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับผู ตรวจการแผ�นดิน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“ผู ตรวจการแผ�นดิน” หมายความรวมถึงประธานผู ตรวจการแผ�นดินด วย 
“กฎ” หมายความว�า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข อบัญญัติ

ท องถ่ิน ข อบังคับ ระเบียบ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป4นการท่ัวไป โดยไม�มุ�งหมายให ใช บังคับแก�
กรณีใดหรือบุคคลใดเป4นการเฉพาะ 

“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเป4นกรม ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคDการ
มหาชน หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ และให หมายความรวมถึงหน�วยงานอ่ืนท่ีใช อํานาจหรือได รับมอบให 
ใช อํานาจทางปกครองหรือให ดําเนินกิจการทางปกครองด วย 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว�า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด วยวิธีการงบประมาณ 
“เจ าหน าท่ีของรัฐ” หมายความว�า ข าราชการ พนักงานหรือลูกจ างซ่ึงปฏิบัติงานใน

หน�วยงานของรัฐ และเจ าพนักงานตามกฎหมายว�าด วยลักษณะปกครองท องท่ี และให หมายความ
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช อํานาจหรือได รับมอบให ใช อํานาจทาง
ปกครองหรือให ดําเนินกิจการทางปกครองด วย 

“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน 
“เลขาธิการ” หมายความว�า เลขาธิการสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน 
“พนักงานเจ าหน าท่ี” หมายความว�า เลขาธิการ พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน 

และเจ าหน าท่ีของรัฐ ซ่ึงผู ตรวจการแผ�นดินแต�งต้ังเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๕  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได กําหนดไว เป4น

ประการอ่ืน การใดท่ีกําหนดให แจ ง ยื่น หรือส�งหนังสือหรือเอกสารให บุคคลใดเป4นการเฉพาะ ถ าได 
แจ ง ยื่น หรือส�งหนังสือหรือเอกสารให บุคคลนั้น ณ ภูมิลําเนาหรือท่ีอยู�ท่ีปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบียนตามกฎหมายว�าด วยการทะเบียนราษฎร ให ถือว�าได แจ ง ยื่น หรือส�งโดยชอบด วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล ว และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กําหนดให ประกาศหรือเผยแพร�ให ประชาชนทราบเป4นการท่ัวไป ให ถือว�าการประกาศหรือเผยแพร�ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข าถึงได โดยสะดวก 
เป4นการดําเนินการโดยชอบด วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให ผู ตรวจการแผ�นดินหรือ
เลขาธิการมีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด ถ ามิได กําหนดวิธีการไว เป4นการเฉพาะ ให ผู ตรวจการ
แผ�นดินหรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเป4นระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง แล วแต�กรณี และถ าระเบียบ 
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ประกาศ หรือคําสั่งนั้นใช บังคับแก�บุคคลท่ัวไป ให ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให ดําเนินการ
ประกาศตามวรรคหนึ่งด วย  ท้ังนี้ ถ าระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินงานไว ผู ตรวจการแผ�นดินหรือเลขาธิการต องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต�ละข้ันตอน
ให ชัดเจนด วย 

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน าท่ี ผู ตรวจการแผ�นดินต องให ความร�วมมือและความ

ช�วยเหลือองคDกรอิสระทุกองคDกร ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินเห็นว�ามีผู กระทําการอันไม�ชอบด วย
กฎหมายแต�อยู�ในหน าท่ีและอํานาจขององคDกรอิสระอ่ืน ให ผู ตรวจการแผ�นดินมีหนังสือแจ งองคDกร
อิสระท่ีเก่ียวข องเพ่ือดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจต�อไปโดยไม�ชักช า 

ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินเห็นว�าการดําเนินการเรื่องใดท่ีอยู�ในหน าท่ีและอํานาจ
ของผู ตรวจการแผ�นดินอาจเข าลักษณะเป4นการกระทําท่ีอยู�ในหน าท่ีและอํานาจขององคDกรอิสระอ่ืน
ด วยให ผู ตรวจการแผ�นดินปรึกษาหารือร�วมกับองคDกรอิสระอ่ืนท่ีเก่ียวข องเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานร�วมกันเพ่ือให การปฏิบัติหน าท่ีของแต�ละองคDกรเป4นไปอย�างมีประสิทธิภาพและไม�ซํ้าซ อนกัน 

เพ่ือประโยชนDในการดําเนินการตามวรรคสอง ให ประธานผู ตรวจการแผ�นดินมี
อํานาจเชิญประธานองคDกรอิสระอ่ืนมาร�วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร�วมกันได  
และให องคDกรอิสระทุกองคDกรปฏิบัติตามแนวทางดังกล�าว 

 
มาตรา ๗  ให ประธานผู ตรวจการแผ�นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
 

หมวด ๑ 
ผู ตรวจการแผ�นดิน 
   

 
มาตรา ๘  ผู ตรวจการแผ�นดินมีจํานวนสามคนซ่ึงพระมหากษัตริยDทรงแต�งต้ังตาม

คําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังต�อไปนี้ 
(๑) ผู มีความรู  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณDเก่ียวกับการบริหารราชการ

แผ�นดินไม�ตํ่ากว�าอธิบดีหรือหัวหน าส�วนราชการที่เทียบเท�า หรือหัวหน าหน�วยงานของรัฐที่เทียบได 
ไม�ตํ่ากว�ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยต องดํารงตําแหน�งดังกล�าวเป4นเวลา
ไม�น อยกว�าห าป5 จํานวนสองคน 

(๒) ผู มีประสบการณDในการดําเนินกิจการอันเป4นสาธารณะมาแล วไม�น อยกว�ายี่สิบป5 
จํานวนหนึ่งคน 

ลักษณะการมีประสบการณD และกิจการอันเป4นสาธารณะตาม (๒) ให เป4นไปตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด ในการกําหนดดังกล�าวให คํานึงถึงการท่ีจะได บุคคลท่ีมี
ประสบการณDอันจะเป4นประโยชนDต�อการปฏิบัติหน าท่ีผู ตรวจการแผ�นดิน 

 
มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล ว ผู ตรวจการแผ�นดินต องมี

คุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ด วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสี่สิบห าป5 แต�ไม�เกินเจ็ดสิบป5 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
(๔) มีความซ่ือสัตยDสุจริตเป4นท่ีประจักษD 
(๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน าท่ีได อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรา ๑๐  ผู ตรวจการแผ�นดินต องไม�มีลักษณะต องห าม ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป4นหรือเคยเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู ดํารงตําแหน�งในองคDกรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให โทษ 
(๓) เป4นบุคคลล มละลายหรือเคยเป4นบุคคลล มละลายทุจริต 
(๔) เป4นเจ าของหรือผู ถือหุ นในกิจการหนังสือพิมพDหรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๕) เป4นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) อยู�ในระหว�างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม�ว�าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล วหรือไม� 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ6RนเฟSอนไม�สมประกอบ 
(๘) อยู�ระหว�างถูกระงับการใช สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป4นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
(๙) ต องคําพิพากษาให จําคุกและถูกคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให พ นจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต�อ

หน าท่ี หรือถือว�ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให ทรัพยDสินตกเป4นของ

แผ�นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดให ลงโทษจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว�าด วยการปTองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว�ากระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ
หรือต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว�าด วยความผิดของพนักงาน
ในองคDการหรือหน�วยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยDท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญาความผิดตามกฎหมายว�าด วยการกู ยืมเงินท่ีเป4นการฉ อโกงประชาชน กฎหมายว�าด วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป4นผู ผลิต นําเข า ส�งออก หรือผู ค า กฎหมายว�าด วยการพนันในความผิดฐานเป4น
เจ ามือหรือเจ าสํานัก กฎหมายว�าด วยการปTองกันและปราบปรามการค ามนุษยD หรือกฎหมายว�าด วย
การปTองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว�ากระทําการอันเป4นการทุจริตในการเลือกต้ัง 
(๑๔) อยู�ในระหว�างต องห ามมิให ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ นจากตําแหน�งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�ามีการเสนอ การแปรญัตติ 

หรือการกระทําด วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส�วนไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อมในการใช งบประมาณรายจ�าย 

(๑๖) เคยพ นจากตําแหน�งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองมีคําพิพากษาว�าเป4นผู มีพฤติการณDร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริต
ต�อหน าท่ี หรือจงใจปฏิบัติหน าท่ีหรือใช อํานาจขัดต�อบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝVาฝSน
หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร ายแรง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๑๗) เคยได รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให จําคุก เว นแต�ในความผิดอันได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ินในระยะสิบป5ก�อนเข ารับการสรรหา 

(๑๙) เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกหรือผู ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบป5
ก�อนเข ารับการสรรหา 

(๒๐) เป4นข าราชการซ่ึงมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป4นพนักงานหรือลูกจ างของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วน

ท องถ่ิน หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป4นผู ดํารงตําแหน�งใดในห างหุ นส�วนบริษัท หรือองคDกรท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหา

ผลกําไร หรือรายได มาแบ�งป6นกัน หรือเป4นลูกจ างของบุคคลใด 
(๒๓) เป4นผู ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณDอันเป4นการฝVาฝSนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�าง

ร ายแรง 
 
มาตรา ๑๑  เม่ือมีกรณีท่ีจะต องสรรหาผู สมควรได รับการแต�งต้ังเป4นผู ตรวจการ

แผ�นดิน ให เป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบด วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา เป4นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู แทนราษฎร และผู นําฝVายค านในสภาผู แทนราษฎร เป4นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป4นกรรมการ 
(๔) บุคคลซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและองคDกรอิสระท่ีมิใช�ผู ตรวจการแผ�นดิน แต�งตั้งจาก

ผู มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไม�มีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๑๐ และไม�เคยปฏิบัติ
หน าท่ีใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคDกรอิสระ องคDกรละหนึ่งคน เป4นกรรมการ 

ให เลขาธิการวุฒิสภาเป4นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน าท่ีเป4นหน�วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต�งต้ังบุคคลตาม (๔) ให ศาลรัฐธรรมนูญและองคDกรอิสระท่ีมิใช�
ผู ตรวจการแผ�นดินดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซ่ึงองคDกรนั้นแต�งต้ังเป4นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวัน
นับแต�วันท่ีได รับแจ งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเป4นกลาง ซ่ือสัตยD
สุจริตและมีความเข าใจในภารกิจของผู ตรวจการแผ�นดิน ผู จะได รับการคัดเลือกเป4นกรรมการสรรหา
ต องได รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ
กรรมการองคDกรอิสระ แล วแต�กรณี ในกรณีท่ีไม�มีบุคคลใดได รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง ให ลงคะแนน
ใหม�อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ ามีผู เข ารับการคัดเลือกเกินสองคน ให นําเฉพาะคนท่ีได 
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม� ในกรณีท่ีมีผู ได คะแนนสูงสุดเท�ากันจนเป4นเหตุให มีผู ได 
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน ให ผู เข ารับการคัดเลือกซ่ึงได คะแนนเท�ากันนั้นจับสลากเพ่ือให 
เหลือผู ท่ีได คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้ ถ ายังไม�มีผู ใดได รับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการ
องคDกรอิสระ แล วแต�กรณี ให ดําเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม� โดยจะคัดเลือกผู เข ารับการคัดเลือกท่ีมีชื่อ
อยู�ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ในกรณีท่ีไม�มีผู ดํารงตําแหน�งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) 
มีไม�ครบไม�ว�าด วยเหตุใด หรือพ นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล วมิได มีการเสนอชื่อ ให 
คณะกรรมการสรรหาเท�าท่ีมีอยู�ปฏิบัติหน าท่ีและใช อํานาจไปพลางก�อนได  โดยในระหว�างนั้นให ถือว�า
คณะกรรมการสรรหาประกอบด วยกรรมการสรรหาเท�าท่ีมีอยู� 

ให กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู�ในวาระการดํารงตําแหน�งจนถึงวันก�อนวันท่ีมีกรณีท่ี
ต องสรรหาผู ตรวจการแผ�นดินใหม� แต�ไม�รวมถึงการสรรหาใหม�หรือสรรหาเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๒ 
วรรคสี่ มาตรา ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๔ และให กรรมการสรรหาดังกล�าวพ นจาก
ตําแหน�งก�อนวาระเม่ือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต องห าม 

ผู ซ่ึงได รับแต�งต้ังให เป4นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล ว จะเป4นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองคDกรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได  

ให ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป4นเจ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๒  ในการสรรหาผู ตรวจการแผ�นดิน ให คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ

เพ่ือคัดสรรให ได บุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง มีความกล าหาญในการปฏิบัติหน าท่ี และมีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป4นตัวอย�างท่ีดีของสังคม รวมตลอดท้ังมีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหน าท่ีให 
เกิดผลสําเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล ว ให คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจาก
บุคคลซ่ึงมีความเหมาะสมท่ัวไปได ด วย แต�ต องได รับความยินยอมของบุคคลนั้น และเพ่ือประโยชนD
แห�งการนี้ให คณะกรรมการสรรหาใช วิธีการสัมภาษณDหรือให แสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
หน าท่ีและอํานาจของผู ตรวจการแผ�นดิน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาด วย 

ในการสรรหา ให ใช วิธีลงคะแนนโดยเปWดเผยและให กรรมการสรรหาแต�ละคนบันทึก
เหตุผลในการเลือกไว ด วย 

ผู ซ่ึงจะได รับการสรรหาต องได รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนท้ังหมดเท�าท่ี
มีอยู�ของคณะกรรมการสรรหา 

ถ าไม�มีบุคคลใดได รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม หรือมีแต�ยังไม�ครบจํานวนท่ีจะต อง
สรรหา ให มีการลงคะแนนใหม�สําหรับผู ได คะแนนไม�ถึงสองในสาม ถ ายังได ไม�ครบตามจํานวนให มีการ
ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีท่ีการลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได บุคคลไม�ครบตามจํานวนท่ีจะต องสรรหา 
ให ดําเนินการสรรหาใหม�สําหรับจํานวนท่ียังขาดอยู� 

 
มาตรา ๑๓  ผู ได รับการสรรหาเพ่ือแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งผู ตรวจการแผ�นดินต อง

ได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด วยคะแนนเสียงไม�น อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมี
อยู�ของวุฒิสภา 

ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม�ให ความเห็นชอบผู ได รับการสรรหารายใด ให ดําเนินการสรรหา
บุคคลใหม�แทนผู นั้น แล วเสนอต�อวุฒิสภาเพ่ือให ความเห็นชอบต�อไป โดยผู ซ่ึงไม�ได รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข ารับการสรรหาในครั้งใหม�นี้ไม�ได  

เม่ือมีผู ได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล ว หากเป4นกรณีท่ีประธานผู ตรวจการ
แผ�นดินพ นจากตําแหน�งด วย ให ผู ได รับความเห็นชอบประชุมร�วมกับผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงยังดํารง
ตําแหน�งอยู� ถ ามีเพ่ือเลือกกันเองให คนหนึ่งเป4นประธานผู ตรวจการแผ�นดินแล วแจ งผลให ประธาน
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วุฒิสภาทราบ ในกรณีท่ีผู ซ่ึงวุฒิสภาให ความเห็นชอบยังได ไม�ครบจํานวนท่ีต องสรรหา แต�เม่ือรวมกับ
ผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงยังดํารงตําแหน�งอยู� ถ ามี มีจํานวนถึงสองคน ก็ให ดําเนินการประชุมเพ่ือเลือก
ประธานผู ตรวจการแผ�นดินได  และเม่ือโปรดเกล าโปรดกระหม�อมแต�งต้ังแล ว ให ผู ตรวจการแผ�นดิน
ดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจต�อไปพลางก�อนได  โดยในระหว�างนั้นให ถือว�าผู ตรวจการแผ�นดิน
ประกอบด วยผู ตรวจการแผ�นดินเท�าท่ีมีอยู� และให ดําเนินการสรรหาเพ่ิมเติมให ครบตามจํานวนท่ีต อง
สรรหาต�อไปโดยเร็ว 

ให ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังประธานผู ตรวจการ
แผ�นดินและผู ตรวจการแผ�นดิน และเป4นผู ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๔  ผู ได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให เป4นผู ตรวจการแผ�นดินโดยท่ียัง

มิได พ นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ 
(๒๓) อยู�ต องแสดงหลักฐานว�าได ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล�าวแล ว ต�อประธานวุฒิสภา
ภายในเวลาท่ีประธานวุฒิสภากําหนด ซ่ึงต องเป4นเวลาก�อนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต�งตั้งผู ตรวจการแผ�นดิน ในกรณีที่ไม�ได แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให ถือ
ว�าผู นั้นสละสิทธิและให ดําเนินการสรรหาใหม� 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีมีป6ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต องห ามของผู สมัคร

หรือผู ได รับการสรรหา ให เป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป4นผู วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให เป4นท่ีสุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให เป4นไปตาม
หลักเกณฑDและวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 

การวินิจฉัย ให ใช วิธีลงคะแนนโดยเปWดเผย 
ให นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช บังคับแก�กรณีท่ีมีป6ญหา

เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต องห ามของกรรมการสรรหาด วยโดยอนุโลม แต�กรรมการสรรหาท่ีถูก
กล�าวหาว�าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห ามจะอยู�ในท่ีประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได  

 
มาตรา ๑๖  ให ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได รับเบ้ียประชุมและ

ค�าตอบแทนอ่ืนตามท่ีประธานวุฒิสภากําหนด แต�สําหรับเบ้ียประชุมให กําหนดให ได รับเป4นรายครั้ง
ท่ีมาประชุมในอัตราไม�น อยกว�าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ข าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการรัฐสภาได รับในแต�ละเดือน แล วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๗  ผู ตรวจการแผ�นดินมีวาระการดํารงตําแหน�งเจ็ดป5นับแต�วันท่ี

พระมหากษัตริยDทรงแต�งต้ัง และให ดํารงตําแหน�งได เพียงวาระเดียว 
ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินพ นจากตําแหน�งตามวาระ ให ผู ตรวจการแผ�นดินท่ีพ น

จากตําแหน�งปฏิบัติหน าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีการแต�งต้ังผู ตรวจการแผ�นดินใหม�แทน 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ ผู ตรวจการแผ�นดินพ นจาก

ตําแหน�งเม่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๑๐ 
เม่ือประธานผู ตรวจการแผ�นดินพ นจากตําแหน�งประธานผู ตรวจการแผ�นดิน ให พ น

จากตําแหน�งผู ตรวจการแผ�นดินด วย 
ในกรณีท่ีมีป6ญหาว�าผู ตรวจการแผ�นดินผู ใดพ นจากตําแหน�งตาม (๒) หรือ (๓) 

หรือไม� ให เป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป4นผู วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให เป4นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีไม�มีผู ดํารงตําแหน�งประธานผู ตรวจการแผ�นดินหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ
หน าท่ีได  ให ผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงอาวุโสสูงสุดทําหน าท่ีแทนประธานผู ตรวจการแผ�นดิน 

ในระหว�างท่ีผู ตรวจการแผ�นดินพ นจากตําแหน�งก�อนวาระ และยังไม�มีการแต�งต้ัง
ผู ตรวจการแผ�นดินแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให ผู ตรวจการแผ�นดินเท�าท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน าท่ีต�อไปได  แต�ถ า
มีผู ตรวจการแผ�นดินเหลืออยู�เพียงคนเดียว จะใช อํานาจหรือปฏิบัติหน าท่ีตามมาตรา ๒๖ ไม�ได  เว นแต�
กรณีมีความจําเป4นเร�งด�วนและหากไม�ดําเนินการในเรื่องดังกล�าวจะก�อให เกิดความเสียหายอย�าง
ร ายแรง 

ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินจะพ นจากตําแหน�งตามวาระ ให ดําเนินการสรรหา
ผู ตรวจการแผ�นดินใหม�ภายในหนึ่งร อยยี่สิบวันก�อนวันท่ีผู ตรวจการแผ�นดินครบวาระ แต�ถ า
ผู ตรวจการแผ�นดินพ นจากตําแหน�งด วยเหตุอ่ืนนอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ ให ดําเนินการ
สรรหาผู ตรวจการแผ�นดินภายในเก าสิบวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างลง 

 
มาตรา ๑๙  เม่ือมีผู ร องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว�าผู ตรวจการแผ�นดินผู ใดพ น

จากตําแหน�งตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) ให เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต�อประธานกรรมการสรรหา
ภายในห าวันนับแต�วันท่ีได รับการร องขอ และให คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให แล วเสร็จโดยเร็วใน
การวินิจฉัยให ถือเสียงข างมาก ในกรณีท่ีมีเสียงเท�ากันให ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
เสียงหนึ่งเป4นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหนึ่งให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินต องหยุดปฏิบัติหน าท่ีเพราะถูกกล�าวหา

และศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองประทับรับฟTองและมี
ผู ตรวจการแผ�นดินเหลืออยู�ไม�ถึงสองคน ให ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร�วมกัน
แต�งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห ามเช�นเดียวกับผู ตรวจการแผ�นดินทําหน าท่ีเป4น
ผู ตรวจการแผ�นดินเป4นการชั่วคราวให ครบสามคน โดยให ผู ซ่ึงได รับแต�งต้ังทําหน าท่ีในฐานะ
ผู ตรวจการแผ�นดินได จนกว�าผู ตรวจการแผ�นดินท่ีตนทําหน าท่ีแทนจะปฏิบัติหน าท่ีได  หรือจนกว�าจะมี
การแต�งต้ังผู ดํารงตําแหน�งแทน 

 
มาตรา ๒๑  ผู ตรวจการแผ�นดินต องปฏิบัติหน าท่ีเต็มเวลา และการปฏิบัติหน าท่ีและ

การใช อํานาจของผู ตรวจการแผ�นดินต องเป4นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล าหาญ และปราศจากอคติท้ัง
ปวงในการใช ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให ถูกต องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว�างการดํารง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ตําแหน�งผู ตรวจการแผ�นดินจะเข ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได  เว นแต�
เป4นหลักสูตร หรือโครงการท่ีผู ตรวจการแผ�นดินมีมติให จัดข้ึนโดยเฉพาะสําหรับผู ตรวจการแผ�นดิน 

 
มาตรา ๒๒  ผู ตรวจการแผ�นดิน มีหน าท่ีและอํานาจดังต�อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต�อหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องเพ่ือให มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

หรือคําสั่ง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีก�อให เกิดความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรม
แก�ประชาชน หรือเป4นภาระแก�ประชาชนโดยไม�จําเป4นหรือเกินสมควรแก�เหตุ 

(๒) แสวงหาข อเท็จจริงเมื่อเห็นว�ามีผู ได รับความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรม
อันเนื่องมาจากการไม�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน าท่ีและอํานาจตามกฎหมายของ
หน�วยงานของรัฐหรือเจ าหน าท่ีของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต�อหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องให ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมนั้น 

(๓) เสนอต�อคณะรัฐมนตรีให ทราบถึงการท่ีหน�วยงานของรัฐยังมิได ปฏิบัติให ถูกต อง
ครบถ วนตามหมวด ๕ หน าท่ีของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ 

(๔) หน าท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีกําหนดไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอ่ืน 

การดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจตามวรรคหนึ่ง ต องมุ�งหมายท่ีจะส�งเสริม
สนับสนุนและให คําแนะนํา เพ่ือให การปฏิบัติหน าท่ีของหน�วยงานของรัฐและเจ าหน าท่ีของรัฐเป4นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ํา อํานวยประโยชนDให แก�ประชาชนอย�างทัดเทียมกัน และลด
ภาระท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนโดยไม�จําเป4นหรือเกินสมควรแก�เหตุ รวมท้ังขจัดหรือระงับความเดือดร อน
หรือความไม�เป4นธรรมท่ีหน�วยงานของรัฐปฏิบัติต�อประชาชน 

ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป4นกรณีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนให ผู ตรวจการแผ�นดินส�งเรื่องให คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติดําเนินการต�อไป และ
เพ่ือขจัดความซํ้าซ อนในการปฏิบัติหน าท่ี ให ผู ตรวจการแผ�นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห�งชาติร�วมกันหารือและวางหลักเกณฑDเพ่ือใช เป4นแนวทางในการดําเนินการต�อไปด วย 

 
มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู ตรวจการ

แผ�นดินอาจเสนอเรื่องต�อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได เม่ือเห็นว�ามีกรณี ดังต�อไปนี้ 
(๑) บทบัญญัติแห�งกฎหมายใดมีป6ญหาเก่ียวกับความชอบด วยรัฐธรรมนูญให เสนอ

เรื่องพร อมด วยความเห็นต�อศาลรัฐธรรมนูญ และให ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม�ชักช า  
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดของหน�วยงานของรัฐหรือเจ าหน าท่ีของรัฐมี
ป6ญหาเกี่ยวกับความชอบด วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให เสนอเรื่องพร อมด วยความเห็นต�อศาล
ปกครอง และให ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม�ชักช า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว�าด วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให 

ผู ตรวจการแผ�นดินมีอํานาจดังต�อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๑) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของผู ตรวจการแผ�นดินให เป4นไปในแนวทาง
เดียวกันเพ่ือให เกิดความรวดเร็วและไม�ซํ้าซ อนกัน แต�ต องไม�ทําให ผู ตรวจการแผ�นดินขาดความเป4น
อิสระในการปฏิบัติหน าท่ี 

(๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑDและวิธีการเก่ียวกับการแจ ง การร องเรียน การ
แสวงหาข อเท็จจริง และการพิจารณา รวมท้ังระเบียบเก่ียวกับการมอบหมายให พนักงานเจ าหน าท่ี
ดําเนินการแสวงหาข อเท็จจริงเบ้ืองต นเพ่ือรายงานต�อผู ตรวจการแผ�นดิน 

(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑDการจ�ายค�าใช จ�าย ค�าเบ้ียเลี้ยง และค�าเดินทาง
ของบุคคลซ่ึงมาให ความเห็นหรือถ อยคํา และการปฏิบัติหน าท่ีของพนักงานเจ าหน าท่ี 

(๔) ออกระเบียบหรือประกาศอ่ืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
การออกระเบียบตาม (๒) และ (๔) ต องไม�มีลักษณะเป4นการสร างข้ันตอนโดยไม�จําเป4น

เกิดความล�าช า หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน าท่ีของผู ตรวจการแผ�นดินหรือพนักงาน
เจ าหน าท่ี รวมท้ังต องไม�เป4นการสร างภาระแก�ประชาชนเกินสมควร หรือมีลักษณะเป4นการมุ�งหมายท่ี
จะกล�าวหาหน�วยงานของรัฐหรือเจ าหน าท่ีของรัฐ และในส�วนท่ีเก่ียวกับการแจ งหรือการร องเรียน 
ต องดําเนินการโดยมุ�งหมายให การเสนอเรื่องต�อผู ตรวจการแผ�นดินเป4นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และ
ไม�มีลักษณะบังคับให ต องเปWดเผยตัวตนของผู แจ งหรือผู ร องเรียน เว นแต�เป4นเรื่องการขอให ขจัดหรือ
ระงับความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมให แก�ผู ร องเรียนเป4นการเฉพาะตัว ซ่ึงจําเป4นต องทราบตัว
บุคคลเพ่ือประโยชนDในการติดต�อขอข อมูลหรือแจ งผลการดําเนินการ 

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให 

ผู ตรวจการแผ�นดินมีอํานาจดังต�อไปนี้ ซ่ึงต องกระทําเท�าท่ีจําเป4น 
(๑) ให หน�วยงานของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข อเท็จจริง

หรือให ความเห็นในการปฏิบั ติงาน หรือมาให ถ อยคํา หรือส�งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข อง  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเคหสถานหรือสถานท่ีท่ีจะเข าไปนั้นมิได อยู�ในความ
ครอบครองของหน�วยงานของรัฐ และเจ าของหรือผู ครอบครองไม�ยินยอม ให เข าไปได เม่ือมีหมายของ
ศาล 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู ตรวจการแผ�นดินอาจมอบหมายให พนักงาน
เจ าหน าท่ีดําเนินการแทนผู ตรวจการแผ�นดินได  เว นแต�การออกคําสั่งตาม (๑) ให มอบหมายได เฉพาะ
เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีผู ตรวจการแผ�นดินกําหนด 

ในการดําเนินการตาม (๒) ให ดําเนินการต�อหน าผู ครอบครองหรือดูแลสถานท่ี
หรือผู ซึ่งเกี่ยวข อง หรือถ าหาบุคคลดังกล�าวไม�ได  ก็ให ดําเนินการต�อหน าบุคคลอ่ืนอย�างน อยสองคน
ซ่ึงได ขอร องให มาเป4นพยาน  ในการนี้ ให ผู ครอบครองหรือดูแลสถานท่ี หรือผู ซ่ึงเก่ียวข องให ความ
ร�วมมือ เพ่ือให การปฏิบัติหน าท่ีดังกล�าวเป4นไปโดยสะดวก 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีดังต�อไปนี้ ให ผู ตรวจการแผ�นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบ

ร�วมกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๑) การแต�งต้ังพนักงานเจ าหน าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) การปรึกษาหารือร�วมกับองคDกรอิสระอ่ืนหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห�งชาติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม 

(๓) การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๒ (๑) 
(๔) การเสนอเรื่องต�อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๒ (๓) 
(๕) การเสนอเรื่องต�อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองตามมาตรา ๒๓ 
(๖) การรายงานการไม�ปฏิบัติตามความเห็นหรือข อเสนอแนะของผู ตรวจการแผ�นดิน 

หรือการส�งเรื่องให คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ 
(๗) การส�งเรื่องให คณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

คณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินตาม
มาตรา ๓๖ (๓) 

(๘) การออกข อกําหนดทางจริยธรรมตามมาตรา ๔๓ 
(๙) การกําหนดคุณวุฒิ ประสบการณD และความเชี่ยวชาญของเลขาธิการอันจะเป4น

ประโยชนDแก�การปฏิบัติงานของสํานักงานตามมาตรา ๔๕ 
(๑๐) การกําหนดกิจการท่ีมีผลต�อการปฏิบัติภารกิจของผู ตรวจการแผ�นดินตาม

มาตรา ๔๘ 
(๑๑) การเสนองบประมาณรายจ�ายตามมาตรา ๔๙ และการให ความเห็นชอบ

งบประมาณรายจ�ายประจําป5 รวมท้ังการอนุมัติการใช จ�ายเงินของสํานักงานตามมาตรา ๕๐ 
(๑๒) การพิจารณาการรับทรัพยDสินท่ีอาจมีผลกระทบต�อความเป4นกลางในการ

ปฏิบัติหน าท่ีของสํานักงานตามมาตรา ๕๑ 
(๑๓) การออกระเบียบ ประกาศ หรือการอ่ืนใดท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ กําหนดให เป4นไปตามมติหรือต องได รับความเห็นชอบของผู ตรวจการแผ�นดิน 
(๑๔) การอ่ืนใดท่ีผู ตรวจการแผ�นดินตกลงร�วมกัน 
 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีจําเป4นต องได ข อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด ผู ตรวจการ

แผ�นดินจะขอให สํานักงานจ างบุคคลหรือสถาบันซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเรื่องนั้นได 
ตามท่ีจําเป4น หรือในกรณีท่ีไม�อาจหลีกเลี่ยงได จะแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน าท่ีดังกล�าว
แทนก็ได  โดยต องคํานึงถึงความคุ มค�าและประสิทธิภาพท่ีจะเกิดข้ึน  ท้ังนี้ ก�อนการจ างหรือแต�งต้ัง 
ผู ตรวจการแผ�นดินต องกําหนดเปTาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน าท่ีดังกล�าวไว ให 
ชัดเจน 

หลักเกณฑDและวิธีการจ าง และค�าตอบแทน ของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต�งต้ัง
อนุกรรมการ การพ นจากตําแหน�ง ค�าตอบแทนและประโยชนDตอบแทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการ ให เป4นไปตามระเบียบท่ีผู ตรวจการแผ�นดินกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  ห ามมิให ผู ใดเปWดเผยข อมูลอันทําให สามารถระบุตัวตนของผู แจ ง ผู 

ร องเรียน รวมท้ังข อมูลข�าวสารท่ีได มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เว นแต�เป4นการเปWดเผยข อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน าท่ีและอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ผู จัดทําและเผยแพร�รายงานตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ หากได กระทําโดย
สุจริต ผู นั้นไม�ต องรับผิดท้ังทางแพ�ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให 

ผู ตรวจการแผ�นดินและพนักงานเจ าหน าท่ีเป4นเจ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๓๐  เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชนDตอบแทนอ่ืนของ

ผู ตรวจการแผ�นดินให เป4นไปตามกฎหมายว�าด วยการนั้น และให ได รับเบ้ียประชุมเป4นรายครั้งเท�ากับ
กรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว�าด วยเบ้ียประชุมกรรมการ 

ให ผู ตรวจการแผ�นดิน ได รับเงินค�ารับรองเหมาจ�ายเป4นรายเดือนตามอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดซ่ึงต องไม�น อยกว�าเงินประจําตําแหน�งของประธานผู ตรวจการแผ�นดินหรือ
ผู ตรวจการแผ�นดิน แล วแต�กรณี 

 
มาตรา ๓๑  ผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงดํารงตําแหน�งไม�น อยกว�าหนึ่งป5 มีสิทธิได รับ

บําเหน็จตอบแทนเป4นเงินซ่ึงจ�ายครั้งเดียวเม่ือพ นจากตําแหน�งด วยเหตุอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบป5 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น ให นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๐ คูณด วย

จํานวนป5ท่ีดํารงตําแหน�ง เศษของป5ให นับเป4นหนึ่งป5 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น เป4นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม�ได  เว นแต�กรณีตาย ให ตก

ได แก�คู�สมรสและทายาทท่ีได แจ งไว  และถ าการตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติหน าท่ีหรือในการ
ปฏิบัติหน าท่ีให ได รับเป4นสองเท�าของบําเหน็จตอบแทนท่ีกําหนดไว ตามวรรคสอง 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินการตามหน าท่ีของผู ตรวจการแผ�นดิน 
   

 
มาตรา ๓๒  เม่ือความปรากฏต�อผู ตรวจการแผ�นดินไม�ว�าโดยทางใด ไม�ว�าจะมีผู แจ ง

หรือผู ร องเรียนหรือไม�ก็ตาม ว�าบุคคลใดได รับความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน าท่ีและอํานาจตามกฎหมายของหน�วยงานของรัฐ
หรือเจ าหน าท่ีของรัฐ หรือมีกรณีท่ีการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน�วยงานของรัฐเป4นภาระแก�ประชาชน
โดยไม�จําเป4นหรือเกินสมควรแก�เหตุ ให เป4นหน าท่ีของผู ตรวจการแผ�นดินท่ีจะต องแสวงหาข อเท็จจริง
หรือดําเนินการอ่ืนใดด วยความรอบคอบ เพ่ือเสนอแนะต�อหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องให ขจัดหรือ
ระงับความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมนั้น หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคําสั่ง หรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ต�อไปเพ่ือให การปฏิบัติหน าท่ีของหน�วยงานของรัฐเป4นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ขจัด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ความเหลื่อมล้ํา อํานวยประโยชนDให แก�ประชาชนอย�างทัดเทียมกัน และลดภาระท่ีเกิดข้ึนกับ
ประชาชนโดยไม�จําเป4น 

ก�อนการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง ผู ตรวจการแผ�นดินต องหารือร�วมกับหน�วยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวข อง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปสรรคของหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข อง
ท่ีจะดําเนินการตามแนวทางท่ีเสนอแนะประกอบด วย 

ในการแสวงหาข อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ผู ตรวจการแผ�นดินจะมอบหมายให 
พนักงานเจ าหน าท่ีดําเนินการแสวงหาข อเท็จจริงเบ้ืองต นเพ่ือรายงานต�อผู ตรวจการแผ�นดินตาม
ระเบียบท่ีออกตามมาตรา ๒๔ (๒) ก็ได  

 
มาตรา ๓๓  ภายใต บังคับมาตรา ๓๒ วรรคสอง เม่ือหน�วยงานของรัฐได รับ

ข อเสนอแนะจากผู ตรวจการแผ�นดินเพ่ือให มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคําสั่ง หรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีก�อให เกิดความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมแก�ประชาชน หรือเป4นภาระ
แก�ประชาชนโดยไม�จําเป4นหรือเกินสมควรแก�เหตุ ให หน�วยงานของรัฐนั้นดําเนินการให แล วเสร็จ
ภายในหนึ่งร อยยี่สิบวัน ในกรณีมีเหตุจําเป4นไม�อาจแก ไขได แล วเสร็จภายในกําหนดเวลา จะขยายเวลา
ออกไปอีกก็ได เม่ือได แจ งให ผู ตรวจการแผ�นดินทราบแล ว โดยจะขยายเวลาได อีกไม�เกินหกสิบวัน เม่ือ
พ นกําหนดเวลาดังกล�าวแล วหน�วยงานของรัฐนั้นยังดําเนินการไม�แล วเสร็จ โดยไม�มีเหตุอันสมควร ให 
ถือว�าหัวหน าหน�วยงานของรัฐนั้นจงใจไม�ปฏิบัติตามกฎหมายอันทําให เกิดความเสียหายแก�ราชการ
อย�างร ายแรง และให ผู ตรวจการแผ�นดินแจ งให คณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติทราบเพ่ือดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจโดยเร็ว โดยให ถือว�ารายงานของผู ตรวจการ
แผ�นดินเป4นสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เห็นว�าข อเสนอแนะของผู ตรวจการแผ�นดิน
ไม�อาจดําเนินการได ไม�ว�าด วยเหตุใด ให เป4นหน าท่ีของหน�วยงานของรัฐนั้นท่ีจะแจ งให ผู ตรวจการ
แผ�นดินทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และปรึกษาหารือร�วมกับผู ตรวจการแผ�นดินและ
หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องเพ่ือร�วมมือกันแก ไขป6ญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเม่ือได ข อยุติประการใด
ให หน�วยงานของรัฐดําเนินการไปตามข อยุตินั้น ในกรณีท่ีไม�อาจหาข อยุติได ให ผู ตรวจการแผ�นดินเสนอ
เรื่องต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร และให หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข อง
ดําเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว และให นําความในวรรคหนึ่งมาใช บังคับกับการดําเนินการ
ตามข อยุติหรือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าวด วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินเสนอแนะต�อหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข อง

ให ขจัดหรือระงับความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมแก�บุคคลใด ให หัวหน าหน�วยงานของรัฐ
ดําเนินการให เป4นไปตามคําเสนอแนะนั้นภายในสามสิบวัน เว นแต�หัวหน าหน�วยงานของรัฐเห็นว�าการ
ดําเนินการตามข อเสนอแนะดังกล�าวจะขัดต�อกฎหมาย กฎ หรือคําสั่ง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให 
แจ งให ผู ตรวจการแผ�นดินทราบก�อนพ นกําหนดเวลาสามสิบวันดังกล�าว และให ผู ตรวจการแผ�นดิน
หารือร�วมกับหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องเพ่ือหาข อยุติโดยเร็วต�อไป และให นําความในมาตรา ๓๓ 
วรรคสอง มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีความปรากฏต�อผู ตรวจการแผ�นดินว�ามีผู ได รับความเดือดร อน
หรือความไม�เป4นธรรมอันเนื่องมาจากหน�วยงานของรัฐยังมิได ปฏิบัติให ถูกต องครบถ วนตามหมวด ๕ 
หน าท่ีของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ให ผู ตรวจการแผ�นดินรายงานพร อมข อเสนอแนะให คณะรัฐมนตรีทราบ
เพ่ือพิจารณาดําเนินการต�อไปโดยเร็ว โดยผู ตรวจการแผ�นดินจะรายงานให รัฐสภาและเผยแพร�ให 
ประชาชนทราบด วยก็ได  

 
มาตรา ๓๖  ในการดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ ถ าผู ตรวจการแผ�นดินพิจารณาแล วเห็นว�า ความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมเรื่องใด
เป4นเรื่องเฉพาะตัวเป4นรายกรณี หรือเป4นเรื่องท่ีอยู�ในหน าท่ีและอํานาจของหน�วยงานของรัฐท่ีจะขจัด
ความเดือดร อนหรืออํานวยความเป4นธรรมได ตามหน าท่ีและอํานาจของหน�วยงานของรัฐนั้นอยู�แล วให 
ดําเนินการดังต�อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีการดําเนินการในเรื่องนั้นมีกฎหมายกําหนดให มีการร องทุกขDหรือ
อุทธรณDไว แล วให ผู ตรวจการแผ�นดินส�งเรื่องดังกล�าวให หน�วยงานของรัฐนั้นพิจารณาดําเนินการตาม
หน าท่ีและอํานาจต�อไป 

(๒) ในกรณีท่ีเป4นเรื่องร องเรียนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลหรือการดําเนินการ
ทางวินัยของเจ าหน าท่ีของรัฐ ให ผู ตรวจการแผ�นดินส�งเรื่องให ผู มีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลหรือการดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้นดําเนินการต�อไป แต�ท้ังนี้ ผู ตรวจการแผ�นดิน
อาจแสวงหาข อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพ่ือประโยชนDในการเสนอแนะให มีการแก ไขกฎหมาย กฎ หรือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีก�อให เกิดป6ญหาดังกล�าวอย�างเป4นระบบได  

(๓) ในกรณีท่ีการไม�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน าท่ีและอํานาจตาม
กฎหมายของหน�วยงานของรัฐหรือเจ าหน าท่ีของรัฐเป4นเรื่องเก่ียวกับการทุจริต ให ส�งเรื่องให 
คณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ คณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินพิจารณาดําเนินการต�อไป แล วแต�กรณี 

 
มาตรา ๓๗  ภายใต บังคับมาตรา ๖ ห ามมิให ผู ตรวจการแผ�นดินรับเรื่องท่ีผู ตรวจการ

แผ�นดินพิจารณาแล วเห็นว�ามีลักษณะดังต�อไปนี้ ไว พิจารณา 
(๑) เรื่องท่ีเป4นนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เว นแต�นโยบายนั้นขัดต�อรัฐธรรมนูญ

หรือมีผลให มีการละเลยการปฏิบัติหน าท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
(๒) เรื่องท่ีมีการฟTองร องเป4นคดีอยู�ในศาลหรือเรื่องท่ีศาลมีคําพิพากษา คําสั่ง หรือ

คําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล ว เว นแต�เป4นการศึกษาเพ่ือประโยชนDในการเสนอแนะให มีการปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎท่ีเก่ียวข องกับกระบวนการยุติธรรม 

(๓) เรื่องท่ีไม�อยู�ในหน าท่ีและอํานาจของผู ตรวจการแผ�นดิน 
(๔) เรื่องท่ีอยู�ในหน าท่ีและอํานาจขององคDกรอิสระอ่ืน หรือท่ีองคDกรอิสระอ่ืนรับไว 

ดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจขององคDกรอิสระนั้นแล ว แต�ไม�ตัดอํานาจในการท่ีจะขอรับทราบผล
การพิจารณาขององคDกรอิสระท่ีรับเรื่องไว ดําเนินการ 

(๕) เป4นการร องเรียนโดยใช สิทธิไม�สุจริตและการพิจารณาจะไม�เป4นประโยชนDต�อ
ประชาชนโดยส�วนรวม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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(๖) เรื่องท่ีผู ร องเรียนได รับการแก ไขความเดือดร อนหรือความไม�เป4นธรรมอย�าง
เหมาะสมแล ว 

(๗) เรื่องท่ีผู ตรวจการแผ�นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล ว เว นแต�จะปรากฏ
พยานหลักฐาน หรือข อเท็จจริงใหม�อันอาจทําให ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

(๘) เรื่องอ่ืนตามมติท่ีผู ตรวจการแผ�นดินกําหนด 
ในกรณีท่ีความปรากฏในภายหลังว�าเป4นเรื่องท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให 

ผู ตรวจการแผ�นดินสั่งยุติเรื่อง 
 
มาตรา ๓๘  ให ผู ตรวจการแผ�นดินแจ งผลการดําเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๖ 

หรือการไม�รับพิจารณาหรือยุติเรื่องตามมาตรา ๓๗ ให ผู ร องเรียนหรือหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข อง
ทราบโดยในกรณีท่ีไม�รับไว พิจารณาหรือให ยุติเรื่อง ให ระบุเหตุผลให ผู ร องเรียนทราบด วย 

 
มาตรา ๓๙  ภายในหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต�วันสิ้นป5งบประมาณ ให ผู ตรวจการ

แผ�นดินทํารายงานประจําป5เสนอต�อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย�างน อยให ผู ตรวจการแผ�นดินสรุป
ป6ญหา อุปสรรค และข อเสนอแนะในการดําเนินการด วย และเผยแพร�ให ประชาชนทราบเป4นการ
ท่ัวไป  ท้ังนี้ ให ผู ตรวจการแผ�นดินมาแถลงรายงานประจําป5ต�อรัฐสภาด วย 

ความในวรรคหนึ่งไม� เป4นการตัดอํานาจผู ตรวจการแผ�นดินท่ีจะรายงานให 
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา หรือเผยแพร�ให ประชาชนทราบเป4นพิเศษเฉพาะเรื่อง เพราะเป4นกรณี
เร�งด�วนหรือจะเป4นประโยชนDต�อการบริหารราชการแผ�นดิน 

การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให กระทําเป4นการสรุปโดยมิให ระบุ
รายละเอียดอันเป4นการเปWดเผยความลับของบุคคลหรือหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องโดยไม�จําเป4น 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน 
   

 
มาตรา ๔๐  ให มีสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินมีฐานะเป4นนิติบุคคล และอยู�ภายใต 

การบังคับบัญชา กํากับดูแล และรับผิดชอบร�วมกันของผู ตรวจการแผ�นดิน 
กิจการของสํานักงานไม�อยู�ภายใต บังคับแห�งกฎหมายว�าด วยการคุ มครองแรงงาน 

กฎหมายว�าด วยแรงงานสัมพันธD กฎหมายว�าด วยการประกันสังคม และกฎหมายว�าด วยเงินทดแทน 
แต�พนักงานและลูกจ างของสํานักงานต องได รับประโยชนDตอบแทน ไม�น อยกว�าท่ีกําหนดไว ในกฎหมาย
ว�าด วยการคุ มครองแรงงาน กฎหมายว�าด วยการประกันสังคม และกฎหมายว�าด วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๔๑  สํานักงานมีหน าท่ีและอํานาจ ดังต�อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพ่ือให ผู ตรวจการแผ�นดินบรรลุภารกิจและ

หน าท่ีตามท่ีกําหนดไว ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน 
(๒) อํานวยความสะดวก ช�วยเหลือ ส�งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ

ผู ตรวจการแผ�นดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหDข อมูล และสนับสนุนให มีการวิจัยเก่ียวกับงานของ
ผู ตรวจการแผ�นดิน 

(๔) ดําเนินการหรือส�งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน�วยงานของรัฐหรือ
ภาคเอกชนในการเผยแพร�ความรู ความเข าใจแก�ประชาชนเก่ียวกับการดําเนินการตามหน าท่ีและ
อํานาจของผู ตรวจการแผ�นดิน 

(๕) ปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือท่ีผู ตรวจการแผ�นดินมีมติ
มอบหมาย 

 
มาตรา ๔๒  ในการกํากับดูแลสํานักงาน ให ผู ตรวจการแผ�นดินมีอํานาจออกระเบียบ

หรือประกาศ ในเรื่องดังต�อไปนี้ 
(๑) การจัดแบ�งส�วนงานของสํานักงานและขอบเขตหน าท่ีของส�วนงานดังกล�าว 
(๒) การกําหนดตําแหน�ง อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหน�งและ

ค�าตอบแทนหรือสิทธิประโยชนDอ่ืนของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน 
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต�งต้ัง การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน�ง การ
ร องทุกขDและการอุทธรณDการลงโทษ สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน รวมท้ังวิธีการและ
เง่ือนไขในการจ างลูกจ างของสํานักงาน 

(๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพยDสิน การงบประมาณ และการพัสดุของ
สํานักงาน 

(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหDอ่ืนซ่ึงรวมถึงการจัดให มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
แก�เลขาธิการ พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน และหลักเกณฑDและเง่ือนไขการจ�ายเงินชดเชยใน
กรณีเลขาธิการดํารงตําแหน�งครบวาระ 

(๖) การกําหนดหลักเกณฑDและวิธีการการได มาซ่ึงเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเครื่องแบบและการแต�งเครื่องแบบของผู ตรวจการแผ�นดิน 

เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ างของสํานักงาน 
(๘) การอ่ืนใดอันจําเป4นต�อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือ

การบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานหรือลูกจ างของสํานักงาน หรือการทําให บุคคลดังกล�าวทํางานได 
อย�างมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการตาม (๑) ต องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ มค�า และความ
คล�องตัว 

การกําหนดตาม (๒) ต องคํานึงถึงค�าครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพ 
และภาระความรับผิดชอบท่ีแตกต�างกันของพนักงานและลูกจ างแต�ละสายงานและระดับด วย 

ในการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให ผู ตรวจการ
แผ�นดินคํานึงถึงความเท่ียงธรรม ขวัญและกําลังใจของบุคลากร โดยจะกําหนดให มีคณะบุคคลเพ่ือ
กํากับ ดูแล หรือพิจารณาคําร องทุกขDหรือคําอุทธรณDท่ีเป4นอิสระด วยก็ได  

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๔๓  ให ผู ตรวจการแผ�นดินออกข อกําหนดทางจริยธรรมข้ึนใช บังคับแก�
พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน  ท้ังนี้ ข อกําหนดทางจริยธรรมดังกล�าวต องระบุด วยว�าการฝVาฝSน
หรือไม�ปฏิบัติตามจะต องได รับโทษอย�างใด 

 
มาตรา ๔๔  ให สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซ่ึงประธานผู ตรวจการแผ�นดินแต�งต้ัง

ตามมติของผู ตรวจการแผ�นดิน เป4นผู บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ างของสํานักงาน และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของสํานักงานข้ึนตรงต�อผู ตรวจการแผ�นดิน ผู ตรวจการแผ�นดินจะมีมติกําหนดให มีรอง
เลขาธิการเป4นผู ช�วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได  

ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินประชุมร�วมกัน ให เลขาธิการทําหน าท่ีเป4นเลขานุการ
ของท่ีประชุมผู ตรวจการแผ�นดิน 

 
มาตรา ๔๕  เลขาธิการต องเป4นผู มีความซ่ือสัตยDสุจริตเป4นท่ีประจักษD มีสัญชาติไทย 

มีอายุไม�เกินหกสิบป5ในวันท่ีได รับแต�งต้ังและมีอายุไม�เกินหกสิบห าป5ในขณะดํารงตําแหน�งเลขาธิการ
และมีคุณวุฒิ ประสบการณD และความเชี่ยวชาญอันจะเป4นประโยชนDแก�การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตามระเบียบท่ีผู ตรวจการแผ�นดินกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละห าป5นับแต�วันท่ีได รับแต�งต้ัง และอาจ
ได รับแต�งต้ังใหม�ได แต�ไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 

 
มาตรา ๔๖  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ เลขาธิการพ นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๔๕ 
(๔) ไม�สามารถทํางานได เต็มเวลา 
(๕) ผู ตรวจการแผ�นดินมีมติให พ นจากตําแหน�ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือมีการกระทํา หรือมีคุณลักษณะไม�เหมาะสมต�อการปฏิบัติหน าท่ีเลขาธิการ 
(๖) เป4นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในสัญญาจ าง 
 
มาตรา ๔๗  เลขาธิการมีหน าท่ีและอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปของ

สํานักงานให เป4นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของผู ตรวจการแผ�นดิน และให มีหน าท่ี
และอํานาจดังต�อไปนี้ด วย 

(๑) บรรจุ แต�งต้ัง เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค�าจ าง ลงโทษทางวินัย พนักงานหรือ
ลูกจ างของสํานักงาน ตลอดจนให พนักงานหรือลูกจ างของสํานักงานออกจากตําแหน�ง  ท้ังนี้ ตาม
ระเบียบของผู ตรวจการแผ�นดิน 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท�าท่ีไม�ขัดกับระเบียบหรือ
ประกาศหรือมติของผู ตรวจการแผ�นดิน 

(๓) หน าท่ีและอํานาจตามท่ีกําหนดไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอ่ืนและตามท่ีผู ตรวจการแผ�นดินกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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การออกระเบียบตาม (๒) ต องไม�มีลักษณะเป4นการสร างข้ันตอนโดยไม�จําเป4น เกิด
ความล�าช าหรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรา ๔๘  ในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให เลขาธิการเป4น

ผู แทนของสํานักงาน  เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอํานาจให บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได ตามระเบียบ
ท่ีผู ตรวจการแผ�นดินกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ าเป4นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของ
สํานักงานและกิจการอ่ืนใดท่ีมีผลต�อการปฏิบัติภารกิจของผู ตรวจการแผ�นดินตามท่ีผู ตรวจการ
แผ�นดินกําหนดให เลขาธิการขอความเห็นชอบจากผู ตรวจการแผ�นดินก�อน 

 
มาตรา ๔๙  ให ผู ตรวจการแผ�นดินเสนองบประมาณรายจ�ายเพ่ือจัดสรรเป4นเงิน

อุดหนุนของผู ตรวจการแผ�นดินและสํานักงานไว ในร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5
หรือร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม แล วแต�กรณี ในการเสนองบประมาณรายจ�าย
ดังกล�าวให ผู ตรวจการแผ�นดินพิจารณาผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินตาม
มาตรา ๕๔ วรรคสอง ประกอบด วย 

ในกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินเห็นว�างบประมาณรายจ�ายท่ีได รับการจัดสรรให ไม�
เพียงพอให ผู ตรวจการแผ�นดินเสนอคําขอแปรญัตติต�อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภา
ผู แทนราษฎรได โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ�ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให ผู ตรวจการแผ�นดิน
แจ งให คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได และทรัพยDสินท่ีมีอยู�ด วย 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5หรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๙ ใช บังคับแล ว ให สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป5เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู ตรวจการแผ�นดิน และเผยแพร�ให ประชาชนทราบเป4นการท่ัวไป 

การใช จ�ายเงินของสํานักงานต องเป4นไปตามท่ีระบุไว ในงบประมาณรายจ�ายประจําป5
ตามวรรคหนึ่ง เว นแต�จะได รับอนุมัติจากผู ตรวจการแผ�นดินเป4นการเฉพาะกรณี 

ในการเบิกงบประมาณท่ีได รับการจัดสรร ให สํานักงานส�งข อมูลคําขอเบิก
งบประมาณต�อกรมบัญชีกลาง โดยให ระบุจํานวนเงินท่ีจะต องใช ในแต�ละงวด งวดละสามเดือน และให 
กรมบัญชีกลางสั่งจ�ายเงินให แก�สํานักงานภายในสามวันก�อนวันข้ึนงวดใหม� แต�ในกรณีท่ีสํานักงานมี
ความจําเป4นต องใช เงินมากกว�าท่ีได แจ งไว ในงวดใด ให กรมบัญชีกลางจ�ายให ตามท่ีสํานักงานร องขอ 

 
มาตรา ๕๑  รายได และทรัพยDสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด วย 
(๑) เงินอุดหนุนท่ีได รับมาตามมาตรา ๔๙ 
(๒) รายได จากค�าธรรมเนียมหรือทรัพยDสินของสํานักงาน 
(๓) ทรัพยDสินท่ีมีผู อุทิศให แก�สํานักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนDของเงินหรือทรัพยDสินของสํานักงาน 
(๕) รายได อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ในการรับทรัพยDสินตาม (๓) ให คํานึงถึงความเป4นกลางในการปฏิบัติหน าท่ี และใน
กรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินเห็นว�าการรับทรัพยDสินดังกล�าวอาจมีผลกระทบต�อความเป4นกลางในการ
ปฏิบัติหน าท่ีของสํานักงาน จะสั่งให สํานักงานไม�รับทรัพยDสินนั้นหรือให คืนทรัพยDสินนั้นแก�ผู อุทิศให ก็ได  

 
มาตรา ๕๒  รายได ของสํานักงานไม�เป4นรายได ท่ีต องนําส�งคลังตามกฎหมายว�าด วย

เงินคงคลังกฎหมายว�าด วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 
ให สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช จ�ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต�อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นป5งบประมาณทุกป5 
อสังหาริมทรัพยDซ่ึงสํานักงานได กรรมสิทธิ์มาไม�ว�าจากการซ้ือหรือมีผู ยกให  ให เป4นท่ี

ราชพัสดุแต�สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล ใช  หรือหาประโยชนDได  
 
มาตรา ๕๓  ทรัพยDสินของสํานักงานไม�อยู�ในความรับผิดแห�งการบังคับคดี และผู ใด

จะยกอายุความข้ึนเป4นข อต�อสู มิได  
 
มาตรา ๕๔  ให สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส�งผู สอบบัญชี

ภายในเก าสิบวันนับแต�วันสิ้นป5บัญชี 
ให สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป4นผู สอบบัญชีของสํานักงาน โดยให ทําการ

ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน รวมท้ังประเมินผลการใช จ�ายเงินและ
ทรัพยDสินของสํานักงานโดยแสดงให เห็นด วยว�าการใช จ�ายดังกล�าวเป4นไปตามวัตถุประสงคD ประหยัด 
ได ผลตามเปTาหมายมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ มค�าเพียงใด แล วทํารายงานเสนอผลการสอบ
บัญชีต�อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม�ชักช า 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๕  ผู ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) โดยไม�มีเหตุอันสมควร หรือ

ฝVาฝSนมาตรา ๒๘ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๖  ให ประธานผู ตรวจการแผ�นดินและผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงดํารงตําแหน�ง

อยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช บังคับ ยังคงอยู�ในตําแหน�งต�อไปจนกว�าจะ
ครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หรือพ นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๘ เว นแต�กรณีตาม (๓) ในส�วนท่ีเก่ียวกับการขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๘ มิให นํามาใช บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๕๗  ภายในยี่สิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช 
บังคับให ศาลรัฐธรรมนูญและองคDกรอิสระท่ีมิใช�ผู ตรวจการแผ�นดิน แต�งต้ังและส�งชื่อผู แทนให 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป4นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 

เม่ือพ นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล ว หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองคDกรอิสระใดยัง
ไม�อาจแต�งต้ังผู แทนได  หรือในกรณีท่ีไม�มีผู นําฝVายค านในสภาผู แทนราษฎร ให คณะกรรมการสรรหา
ปฏิบัติหน าท่ีต�อไปได โดยให ถือว�าคณะกรรมการสรรหาประกอบด วยกรรมการสรรหาเท�าท่ีมีอยู� แต�ไม�
เป4นการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองคDกรอิสระท่ีจะแต�งต้ังผู แทนมาในภายหลัง การแต�งต้ังดังกล�าว
ไม�มีผลให การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาท่ีได ดําเนินการไปแล วต องเสียไป 

ภายในสามสิบวันนับแต�วันพ นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว�าประธานผู ตรวจการแผ�นดินและผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในวัน
ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช บังคับผู ใด ถือว�าเป4นผู ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๘ (๑) 
หรือ (๒) คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให เป4นท่ีสุด 

 
มาตรา  ๕๘  ในกรณี ท่ีต อง มีการสรรหาผู ตรวจการแผ�น ดิน ท่ีว� างอยู�  ให 

คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการสรรหาผู สมควรได รับการแต�งต้ังเป4นผู ดํารงตําแหน�ง
ผู ตรวจการแผ�นดินตามจํานวนท่ียังว�างอยู� ภายในสี่สิบห าวันนับแต�วันท่ีมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๕๗ 

ในกรณีท่ีไม�มีประธานผู ตรวจการแผ�นดิน เม่ือวุฒิสภาให ความเห็นชอบบุคคลซ่ึง
ได รับการสรรหาแล วให ผู ซ่ึงได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงยังอยู�ใน
ตําแหน�งตามมาตรา ๕๖ ประชุมร�วมกันเพ่ือเลือกกันเองให คนหนึ่งเป4นประธานผู ตรวจการแผ�นดิน 
และแจ งให ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือดําเนินการต�อไป 

 
มาตรา ๕๙  ให เลขาธิการสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในวัน

ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช บังคับและมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห ามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดํารงตําแหน�งเลขาธิการสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินต�อไป 
และให ประธานผู ตรวจการแผ�นดินจัดทําสัญญาจ างข้ึนโดยให มีระยะเวลาการจ างไม�เกินวาระท่ีจะต อง
พ นจากตําแหน�งตามพระราชบัญญัติสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ในกรณีท่ีมีป6ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต องห ามของเลขาธิการสํานักงาน
ผู ตรวจการแผ�นดินตามวรรคหนึ่ง ให เป4นไปตามมติของผู ตรวจการแผ�นดินท่ีจะวินิจฉัย 

 
มาตรา ๖๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของผู ตรวจการแผ�นดินท่ีออก

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติ
สํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงใช บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช บังคับ ให มีผลใช บังคับต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดต�อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ท้ังนี้ จนกว�าจะมีระเบียบ ข อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๖๑  ให สํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินตามพระราชบัญญัติสํานักงาน

ผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป4นสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญนี้ บรรดาสิทธิ หน าท่ี และความผูกพันใด ๆ ท่ีสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินตาม
พระราชบัญญัติสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยู� กับบุคคลใดในวันก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช บังคับ ให โอนมาเป4นของสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๖๒  ให โอนบรรดาพนักงานและลูกจ างของสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินตาม

พระราชบัญญัติสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป4นของสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให ถือว�าสิทธิและประโยชนDอ่ืนใดซ่ึงพนักงานหรือ
ลูกจ างดังกล�าวได รับตามพระราชบัญญัติสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป4นสิทธิและ
ประโยชนDอ่ืนใดท่ีได รับต�อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว นแต�จะมีระเบียบท่ีออกตาม
มาตรา ๔๒ (๒) กําหนดไว เป4นอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๖๓  การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร องเรียนหรือการดําเนินการอ่ืนใดตาม

หน าท่ีและอํานาจของผู ตรวจการแผ�นดินหรือสํานักงานผู ตรวจการแผ�นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติสํานักงานผู ตรวจการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงดําเนินการก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช บังคับ ถ าการ
นั้นอยู�ในหน าท่ีและอํานาจของผู ตรวจการแผ�นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให ถือว�า
การนั้นเป4นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส�วนการดําเนินการต�อไปให 
เป4นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 

ผู รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธD  จันทรDโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยท่ี
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๕) และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให มีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยผู ตรวจการแผ�นดิน เพ่ือกําหนดการได มา หน าท่ีและ
อํานาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน าท่ีของผู ตรวจการแผ�นดินเพ่ือให ได มาซ่ึงข อมูล ความเห็น และเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข องท่ีจะใช ประกอบการพิจารณาและดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจของผู ตรวจการ
แผ�นดิน ให เป4นไปอย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปTาหมาย โดยการดําเนินการดังกล�าวมีความ
จําเป4นต องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการและเป4นไปเท�าท่ีจําเป4นต�อ
การปฏิบัติหน าท่ี  จึงจําเป4นต องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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