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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

เปนปท่ี 64 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

ผูตรวจการแผนดิน 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 

มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 56 มาตรา 59 และมาตรา 62  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 



 

ม า ต ร า  1   พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ น้ี เ รี ย ก ว า 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2552” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแต 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

ของรัฐสภา พ.ศ. 2542 

(2) ประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 14 ลงวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2549 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม 

“หนวยงานของรัฐ” 1

๒ หมายความวา หนวยงานอื่นของรัฐนอกจาก 

หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 126/ตอนท่ี 50 ก/หนา 1/4 สิงหาคม 2552 
๒ สถาบันอาหารเปน “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ (เรื่องเสร็จท่ี 184/2544) 

  หนวยงานของรัฐ หมายถึงกิจการของรัฐทุกสวนท่ีรวมกันขึ้นเปนรัฐ มิไดหมายถึง 

เฉพาะคณะรัฐมนตรีหรือองคกรบริหารเทานั้น แตรวมถึงสถาบันอื่น เชน สถาบันพระมหากษัตริย 



“รัฐวิสาหกิจ” 2

๓ หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา ผู ดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง  

หรือบุคคลผูปฏิบัติงานในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่น และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งผูตรวจการ

แผนดินแตงต้ังใหมีหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 5  ใหประธานผูตรวจการแผนดินรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบ

รวมกันของผูตรวจการแผนดินเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

น้ี 

                                                                                                                                                                                     
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรัฐดวย สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยท่ีทําหนาท่ีดูแลจัดหาผลประโยชน

ของพระมหากษัตริย จึงถือเปนหนวยงานของรัฐ (เรื่องเสร็จท่ี 118/2544  โปรดดู เรื่องเสร็จท่ี 82/2544 

เพ่ิม) 
๓ การท่ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเปนองคการของรัฐบาล

เขาถือหุนในไทยธนาคารเกินกวารอยละหาสิบทําใหธนาคารฯ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาฯ เจาหนาท่ีของธนาคารฯ ดังกลาวจึงเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (เรื่องเสร็จท่ี 525/2545) 



ระเบียบหรือประกาศน้ันเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ

ได 



หมวด 1 

ผูตรวจการแผนดิน 

   

 

มาตรา 6  ผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

มีองคประกอบ มีวิธีการสรรหา การเลือก และการใหความเห็นชอบ และวาระการดํารง

ตําแหนง ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยธุรการในการดําเนินการ 

ตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 7   ผูตรวจการแผนดินตองเปนผูซึ่ ง เปน ท่ียอมรับนับถือ 

ของประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ 

หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริต 

เปนท่ีประจักษ 

 

มาตรา 8  ผูตรวจการแผนดินตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันสมัคร 

(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

(4) ไมเคยเปนผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(5) ไมเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 



(6) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง 

ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น 

(7) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือผูมี ตําแหนงอื่น 

ของพรรคการเมืองในระยะสามปกอนวันสมัคร 

(8) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ 

การเลือกต้ัง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงิน

แผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(10) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการ

รอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิด

อันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(11) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

( 1 2 )  ไม เ คยถู ก วิ นิ จ ฉั ย ห รื อมี ม ติ ใ ห พ น จ าก ส ม าชิ กภ าพข อ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 

(13) ไมเคยถูกถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ 

(14) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(15) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปน 

ของแผนดิน เพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 

มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดิน 

พนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 



(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 

(5) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอ 

การลงโทษ เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิด 

อันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(6) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(7) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 207 (1) (2) (3) และ (4) 

ของรัฐธรรมนูญ 

(8) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

 

มาตรา 10  ในกรณีท่ีประธานผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดิน

พนจากตําแหนง ใหดําเนินการสรรหาและเลือกผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จตามท่ี

รัฐธรรมนูญกําหนด 

ใหประธานผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดิน ซึ่งพนจากตําแหนง

ตามวาระปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานผูตรวจการแผนดิน 

หรือผูตรวจการแผนดินขึ้นใหม 

 

มาตรา 11  ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงซึ่งมิใชเปน 

การพนจากตําแหนงตามวาระ ใหผูตรวจการแผนดินท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 



ในกรณีท่ีเหลือผูตรวจการแผนดินจํานวนสองคนใหผูตรวจการแผนดิน 

ท่ีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานผูตรวจการแผนดิน จนกวาจะมีการแตงต้ัง

ประธานผูตรวจการแผนดินคนใหม 

 

มาตรา 12  ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการแผนดิน ใหประธาน

ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินประชุมรวมกันพิจารณาแบงงานเพ่ือให

ผูตรวจการแผนดินแตละคนปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระ และรับผิดชอบตามขอบเขต 

ของงานท่ีไดรับมอบหมายตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีประธานผูตรวจการแผนดิน 

และผูตรวจการแผนดินรวมกันกําหนด เวนแตกรณีตามวรรคสาม 

ในการประชุมตามวรรคหน่ึง ใหประธานผูตรวจการแผนดิน ทําหนาท่ี 

เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานผูตรวจการแผนดินไมมาประชุม ใหผูตรวจการ

แผนดินท่ีอาวุโสสูงสุดเปนประธานในท่ีประชุม 

การปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 14 มาตรา 15 (5) (6) 

(7) และ (8) มาตรา 24 วรรคสาม มาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 32 วรรคสอง  

มาตรา 33 วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 39 มาตรา 41 

มาตรา 42 และมาตรา 43 หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ใหผูตรวจการแผนดิน

ปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันและหากผูตรวจการแผนดินเหลืออยูสองคน  

ใหผูตรวจการแผนดินท่ีเหลืออยูปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันได 

 

มาตรา 13  ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1)3

๔ พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 

                                                 
๔ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยถือเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ ผูอํานวยการ พนักงานเจาหนาท่ี 



(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ี

ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน 

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการน้ัน 

จะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ี

โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการ

ยุติธรรม  ท้ังน้ี ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

(ง) กรณีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

และเจาหนาท่ีของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวา

จําเปน 

(4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกต 

ตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทุกป  ท้ังน้ี ใหประกาศรายงาน

ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 

                                                                                                                                                                                     
ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยจึงเปนพนักงานหรือลูกจางตามความในมาตรา 16  

สวนคณะกรรมการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนการปฏิบัติหนาท่ีในรูปคณะกรรมการจึงมิใช

พนักงานหรือลูกจาง (เรื่องเสร็จท่ี 118/2544) 



การใชอํานาจหนาท่ีตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ใหผูตรวจการแผนดิน

ดําเนินการเมื่อมีการรองเรียน เวนแตเปนกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทํา

ดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครอง

ประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมมี 

การรองเรียนได 

 

มาตรา 14  ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

หรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปน้ี 

(1) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ให เสนอเ ร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญโดยไมชักช า  เ พ่ือให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

(2) กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใด 

ตามมาตรา 13 (1) (ก) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองโดยไมชักชา เพ่ือใหศาลปกครอง

พิจารณาวินิจฉัย 

 

มาตรา 15  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

น้ี ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจ ดังตอไปน้ี 

(1) ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

สวนทองถิ่น มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงวัตถุ 

เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) ใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานตาม (1) พนักงาน

อัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา



หรือสงวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 

(3) ขอใหศาลสงวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) ตรวจสถานท่ีท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีการรองเรียนโดยแจงใหเจาของ 

หรือผูครอบครองสถานท่ีทราบลวงหนาในเวลาอันควร 

(5) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการรับคํารองเรียน

ไวพิจารณาและระเบียบวาดวยการสอบสวนหาขอเท็จจริง 

(6) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับ

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา 37  

และมาตรา 39 

(7) ออกระเบียบกํ าหนดหลักเกณฑการจ ายค าใชจ าย เบี้ย เ ล้ียง 

และคาเดินทางของพยานบุคคลและการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

(8) ออกระเบียบหรือปฏิบัติการอื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี หรือกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูตรวจการแผนดิน 

 

มาตรา 16  ในการใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 15  

ตองคํ านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย 

ของประชาชน หรือความสัมพันธระหวางประเทศดวย 

ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินไมอาจสอบสวนหาขอเท็จจริงในเร่ืองใด 

ตอไปได  ให ยุ ติ เ ร่ือง น้ันและให ผูตรวจการแผนดินรายงานใหคณะรัฐมนตรี  

สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

 



มาตรา 17  การจัดทํารายงานตามมาตรา 32 และมาตรา 33 ใหกระทํา

เปนการสรุปโดยมิใหระบุรายละเอียดอันเปนการเปดเผยความลับของบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมจําเปน 

 

มาตรา 18  ผูตรวจการแผนดินไมตองรับผิดท้ังทางแพงหรือทางอาญา

เน่ืองจากการท่ีตนไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

 

มา ตร า  1 9   ผู ท่ี ใ ห ถ อ ย คํ า  ห รื อ ใ ห วั ต ถุ  เ อ ก ส า ร  ห ลั ก ฐ า น  

หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

แกผูตรวจการแผนดินหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูตรวจการ

แผนดิน หรือผูท่ีจัดทําและเผยแพรรายงานของผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 32 

มาตรา 33 และมาตรา 43 ไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เน่ืองจาก

การท่ีตนเปดเผยขอมูล หรือใหวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐาน หรือจัดทํา

และเผยแพรรายงานโดยสุจริต แลวแตกรณี 

 

มาตรา 20  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

น้ี ใหผูตรวจการแผนดินและเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา 21  หามมิใหผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลท่ีไดมา

เน่ืองจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เวนแตผูตรวจการ

แผนดินจะมอบหมาย หรือเปนการกระทําตามหนาท่ีราชการ หรือเพ่ือประโยชน 



แกการตรวจสอบหรือพิจารณาสอบสวน หรือเปนการรายงานตามอํานาจหนาท่ี  

หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 22  เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่น 

ของประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การน้ัน 



หมวด 2 

การรองเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง 

   

 

สวนท่ี 1 

การรองเรียน 

   

 

มาตรา 23  บุคคล คณะบุคคล และชุมชน ยอมมีสิทธิรองเ รียน 

ตอผูตรวจการแผนดินไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

การรองเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีไมตัดสิทธ ิ

ผูรองเรียนท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายอื่น 

 

มาตรา 24  การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหทําไดโดยทําเปน

หนังสือ ดวยวาจา หรือดวยวิธีการอื่น 

ในกรณีรองเรียนเปนหนังสืออยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

(1) ระบุชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 

(2) ระบุเหตุท่ีทําใหตองรองเรียนพรอมดวยขอเท็จจริงหรือพฤติการณ 

ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนตามสมควร 

(3) ใชถอยคําสุภาพ 

(4) ลงลายมือชื่อผูรองเรียน 

หลักเกณฑและวิธีการการรองเรียนดวยวาจา หรือวิธีการอื่น ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีประธานผูตรวจการแผนดินกําหนด 



 

มาตรา 25  การเสนอคํารองเรียนตอผูตรวจการแผนดินจะเสนอโดยนําสง

ดวยตนเอง สงทางไปรษณีย มอบใหบุคคลอ่ืนนําสง หรือนําสงดวยวิธีการอื่น 

ตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการการนําเสนอคํารองเรียนดวยวิธีการอื่นตามวรรคหน่ึง 

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีประธานผูตรวจการแผนดินกําหนด 

 

มาตรา 26   ในกรณี ท่ีคณะกรรมาธิการของสภาผู แทนราษฎร 

หรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาไดสอบสวนหรือพิจารณาเร่ืองใดและเห็นวาเปนเร่ือง

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของผูตรวจการแผนดินท่ีจะดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีได คณะกรรมาธิการดังกลาวจะสงเร่ืองน้ันใหผูตรวจการแผนดิน

เพ่ือดําเนินการก็ได และใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการดําเนินการเบื้องตน 

ตอคณะกรรมาธิการ 

 

มาตรา 27  เมื่อผูตรวจการแผนดินไดรับเร่ืองจากคณะกรรมาธิการ 

ตามมาตรา 26 แลว แมภายหลังคณะกรรมาธิการดังกลาวจะพนจากตําแหนงท้ังคณะ 

ยอมไมเปนการตัดอํานาจของผูตรวจการแผนดินท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองน้ันตอไป 



สวนท่ี 2 

การพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง 

   

 

มาตรา 28  เร่ืองท่ีผูตรวจการแผนดินวินิจฉัยวามีลักษณะดังตอไปน้ี 

ไมใหรับไวพิจารณาหรือใหยุติการพิจารณา 

(1) เร่ืองท่ีเปนนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา เวนแตการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 13 (1) หรือ (2) 

(2) เร่ืองท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือเร่ืองท่ีศาลมีคําพิพากษา 

หรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว 

(3) เร่ืองท่ีมิไดเปนไปตามมาตรา 13 (1) หรือ (2) 

(4) เ ร่ืองท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัย 

ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 13 (2) 

(5) เร่ืองท่ีผูรองเรียนไมปฏิบัติตามมาตรา 24 

 

มาตรา 29  ผูตรวจการแผนดินอาจไมรับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณา

เร่ือง ดังตอไปน้ี 

(1) เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(2) เร่ืองท่ีผูรองเรียนมิไดเปนผูมีสวนไดเสีย และการพิจารณาจะไมเปน

ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 

(3) เร่ืองท่ีผูรองเรียนไดย่ืนเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึง

เหตุแหงการรองเรียน และการพิจารณาจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 



(4) เร่ืองท่ีผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม

หรือไดรับการชดใชความเสียหายอยางเหมาะสมแลว และการพิจารณาตอไปจะไมเปน

ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 

(5 )  เ ร่ือง ท่ี ผู ร อง เ รียนไมมาใหถ อยคํ า  ไมแสดงพยานหลักฐาน  

หรือไมดําเนินการตามหนังสือท่ีไดรับจากผูตรวจการแผนดิน  ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร 

(6) เร่ืองท่ีผูรองเรียนตายโดยไมมีทายาทเขาแทนท่ี และการพิจารณา

ตอไปจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 

(7) เ ร่ืองท่ีผูตรวจการแผนดินเคยสรุปผลการพิจารณาแลว เวนแต 

จะปรากฏพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงใหมอันอาจทําใหผลการพิจารณาเปล่ียนแปลง

ไป 

 

มาตรา 30  เร่ืองใดท่ีผูตรวจการแผนดินไมรับไวพิจารณาตามมาตรา 28 

และเร่ืองท่ีผูตรวจการแผนดินอาจไมรับพิจารณาตามมาตรา 29 ผูตรวจการแผนดิน 

จะสงเ ร่ืองน้ันไปใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

สวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไปตามควรแกกรณีก็ได 

 

มาตรา 31  เมื่อมีการรองเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ผูตรวจการแผนดินตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยไมชักชาและตองเปดโอกาส 

ใหผูรองเรียน ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน

ประกอบคําชี้แจงของตนไดตามสมควร 



เร่ืองใดท่ีผูตรวจการแผนดินมีคําวินิจฉัย สั่งไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติ

เร่ือง ใหแจงใหผูรองเรียนทราบพรอมท้ังเหตุผลท่ีไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติเร่ือง  

และเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการจะสงคําสั่งไปใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กับการน้ันทราบดวยก็ได 

เหตุผลตามวรรคสองใหระบุขอเท็จจริง กฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยละเอียด 

และในกรณีใหยุติเร่ืองเพราะเหตุท่ีปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของขาราชการ 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

สวนทองถ่ินมิไดเปนไปตามมาตรา 13 (1) (ก) (ข) (ค) หรือมาตรา 13 (2) ใหชี้แจง

เหตุผลใหเห็นวาการกระทําดังกลาวชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมโดยละเอียด 

ใหผูรองเรียนทราบดวย 

 

มาตรา 32  เมื่อผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริง

ในเ ร่ืองใดเส ร็จแลว  ใหจัด ทํารายงานสรุปขอ เ ท็จจ ริง  พรอม ท้ังความเห็น 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขสงใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของเพ่ือทราบหรือพิจารณาดําเนินการ

ตอไป 

เ ร่ืองใดท่ีผูตรวจการแผนดินได พิจารณาแลวเห็นวา แมปรากฏวา 

การกระทําในเร่ืองใดของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นไดเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ขอบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีแลว แตกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน กอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือความไมเสมอกัน 

ในกฎหมาย หรือเปนการเลือกปฏิบัติ หรือลาสมัย ใหผูตรวจการแผนดินเสนอแนะ 

ตอหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 



เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหมีการปรับปรุง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 

ระ เบียบ ห รือมติคณะ รัฐมนตรี ในเ ร่ื อง ดังกล าวต อไป ในกรณี ท่ี เกี่ ยวกั บ 

มติคณะรัฐมนตรีใหสงรายงานดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย 

ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเสนอใหหนวยงานตามวรรคสองปรับปรุง 

หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และระเบียบ หากหนวยงานน้ัน 

ไมดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวในเวลาอันควร ใหผูตรวจการแผนดิน 

เสนอไปยังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพ่ือดําเนินการตอไป  

และรายงานเร่ืองน้ันเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือทราบ

เปนกรณีเรงดวน 

 

มาตรา 33  ในกรณีท่ีขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตามความเห็น 

หรือขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดินเร่ืองใดในเวลาอันควร ใหผูตรวจการแผนดิน

สงเ ร่ืองดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูควบคุมหรือกํากับดูแล 

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นน้ันเพ่ือใหสั่งการ

ตามควรแกกรณี และใหรายงานผลการดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินทราบ 

โดยไมชักชา 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหน่ึงและระยะเวลาไดลวงเลยไปพอสมควรแลว 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการสวนทองถิ่นยังไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวโดยไมมี

เหตุอันควร และเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองสําคัญหรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  

หรือเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก ใหผูตรวจการแผนดินทํารายงานเร่ืองน้ัน 

เสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา เปนกรณีเรงดวน 



รายงานดังกลาวใหเปดเผยใหประชาชนทราบตามวิธีการท่ีประธาน

ผูตรวจการแผนดินกําหนด 

 

มาตรา 34  เมื่อผูตรวจการแผนดินเห็นวาเร่ืองใดมีเหตุอันควรสงสัยวามี

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือมีมูลความผิดทางอาญา หรือม ี

มูลความผิดทางวินัย ใหผูตรวจการแผนดินแจงใหหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน 

เร่ืองน้ัน ๆ และผูบังคับบัญชาของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของทราบเพ่ือดําเนินการ

ตามกฎหมายตอไป 

ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามวรรคหน่ึงแจงผล

การดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินทราบทุกสามเดือน 



หมวด 3 

การตรวจสอบองคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม 

   

 

มาตรา 35  ในกรณีท่ีมีการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ี

โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการ

ยุ ติธรรมตามมาตรา 13 (1)  (ค )  ให นํ าบทบัญญั ติหมวด 2 การรอง เ รียน  

และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หมวด 4 

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

   

 

มาตรา 36  การดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ

แตละประเภท 

(2) สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึก

ในดานจริยธรรม 

(3) รายงานการกระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือให ผู ท่ี

รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม ดําเนินการบังคับ 

ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 

เพ่ือประโยชนแหงการดําเนินการตามหมวดน้ี ใหหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถิ่นสงประมวลจริยธรรมท่ีไดจัดทําขึ้นไปยัง

สํานักงานผูตรวจการแผนดินภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีจัดทําประมวลจริยธรรม

ดังกลาวแลวเสร็จ 

 

มาตรา 37  ในกรณีมีการรองเรียนวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการ



แผนดินพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริง โดยให นําบทบัญญั ติหมวด 2  

การรองเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อดําเนินการพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามวรรคหน่ึงแลว 

ปรากฏขอเท็จจริงว าการกระทําดังกลาวของผู ดํ ารงตําแหนงทางการเมือง 

เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม  

ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 

แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม หากการกระทํา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวเปนการกระทําผิดรายแรง ใหผูตรวจการ

แผนดินสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา

ดําเนินการโดยใหถือเปนเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 38   ในกรณี ท่ีมีการรองเ รียนว า เจ าหน า ท่ีของ รัฐฝ าฝน 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการ

แผนดินสงเร่ืองใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม  

เพ่ือดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 

 

มาตรา 39  ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มี ลักษณะร ายแรงหรือมี เหตุอันควรเชื่ อไดว า 

การดําเนินการของผูท่ีรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดิน

จะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 

การไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะตามวรรคหน่ึง  

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีประธานผูตรวจการแผนดินกําหนดซึ่งอยางนอยตองมี

มาตรฐานหรือหลักประกันไมตํ่ากวามาตรฐานหรือหลักประกันตามมาตรา 31 



หมวด 5 

การติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 40  ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

ผูตรวจการแผนดินอาจขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของชี้แจงและรายงานผลการดําเนินการเพ่ือประกอบการพิจารณา 

เมื่ อผูตรวจการแผนดินได ติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติตาม

รัฐธรรมนูญแลวพบวาหนวยงานใดยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญในเร่ืองใด  

ใหผูตรวจการแผนดินจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแลวแจงไปยัง 

ผูควบคุมหรือกํากับดูแลหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

สวนทองถิ่นน้ัน เพ่ือใหสั่งการตามควรแกกรณี และใหรายงานผลการดําเนินการ 

ใหผูตรวจการแผนดินทราบ 

 

มาตรา 41  ใหผูตรวจการแผนดินทําการประเมินผลการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น

เปนประจําทุกป  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑการประเมินผลท่ีประธานผูตรวจการแผนดิน

กําหนด 

เมื่ อ ผู ตรวจการแผน ดินประ เมินผลการปฏิบั ติต าม รัฐธรรม นูญ 

ตามวรรคหน่ึงแลว ใหรายงานตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 

เพ่ือทราบตามมาตรา 43 

 



มาตรา 42  ในการประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หากผูตรวจการ

แผนดินเห็นวามีขอพิจารณาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ใหประธานผูตรวจการ

แผนดินโดยความเห็นชอบรวมกันของผูตรวจการแผนดินเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี 



หมวด 6 

การรายงานประจําป 

   

 

มาตรา 43   ให ผูตรวจการแผนดินทํารายงานประจํ าป เสนอตอ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยให

ผูตรวจการแผนดินคนใดคนหน่ึงมาแถลงรายงานประจําปตอสภาผูแทนราษฎร  

และวุฒิสภาดวยตนเอง ในรายงานดังกลาวอยางนอยตองมีเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) ผลการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงในเร่ืองตาง ๆ พรอมท้ังขอสังเกต

หรือขอเสนอแนะท่ีเสนอตอหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่น 

(2) ผลการปฏิบั ติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดดําเนินการหรือไมดําเนินการ 

ตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดิน 

(3) การไมปฏิบัติตามมาตรา 15 ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

( 4 )  การฝ าฝ นห รือ ไม ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจ ริยธรรมของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

(5) ผลการติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ 

(6) อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการแผนดิน 

รายงานประจํ าปตามวรรคหน่ึง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

และเปดเผยใหสาธารณะทราบตามวิธีการท่ีประธานผูตรวจการแผนดินกําหนด ในการ



กําหนดวิธีการเปดเผยน้ี ใหประธานผูตรวจการแผนดินกําหนดรูปแบบท่ีคนพิการ 

และผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดดวย 

ในกรณี ท่ี ผูตรวจการแผนดินเห็นสมควรรายงานใหคณะรัฐมนตรี  

สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาทราบเปนพิเศษเฉพาะเร่ืองเพราะเปนกรณีเรงดวน  

หรือจะเปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินก็ใหกระทําได 

 

มาตรา 44  ใหนําความในมาตรา 17 มาใชบังคับกับการจัดทํารายงาน

ตามมาตรา 43 



หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 45  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 15 (2) ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 46  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 15 (4) 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 47  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 48  การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนของผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาท่ีไดดําเนินการไปแลวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ . 2542 หรือท่ีไดดําเนินการแตยัง 

ไมแลวเสร็จ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 49  บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ  

ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ใหมีผลใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีกฎ ขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัด

หรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 50  ใหผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีประกาศใช

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีและใหคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวา 

จะสิ้นสุดวาระ โดยใหเร่ิมนับวาระต้ังแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 

 

มาตรา  51   ให สํ า นักงาน ผู ตรวจการแผน ดินของ รัฐสภาตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542  

 

 



เปนสํานักงานผูตรวจการแผนดินไปพลางกอน จนกวาจะไดมีกฎหมายวาดวย

สํานักงานผูตรวจการแผนดินมาใชบังคับ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

      อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

         นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 138 บัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยผูตรวจการแผนดิน และมาตรา 242 บัญญัติใหมี ผูตรวจการแผนดิน 

และกําหนดใหคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตาม

พระร าชบัญญั ติ ประกอบ รั ฐธ รรม นูญว า ด วย ผู ต รวจก ารแผ น ดิน  ดั ง น้ั น  

เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 


