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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยผูตรวจการแผนดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปท่ี  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
              โดยท่ีเปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
              พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๕  
มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม 
ของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  ฉบับที่  ๑๔  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“หนวยราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

แตมีฐานะเทียบเทากระทรวง  ทบวง  กรม 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการสวนทองถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน 

“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามกฎหมาย   

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  หรือบุคคลผูปฏิบัติงาน 

ในหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  และเจาพนักงาน 

ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงาน  ลูกจาง  หรือบุคคลซึ่งผูตรวจการแผนดินแตงตั้งใหมี

หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕ ใหประธานผูตรวจการแผนดินรักษาการตามพระราชบัญญั ติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบรวมกันของผูตรวจการ

แผนดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

ระเบียบหรือประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 
ผูตรวจการแผนดิน 

 

 

มาตรา ๖ ผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  มีองคประกอบ  
มีวิธีการสรรหา  การเลือก  และการใหความเห็นชอบ  และวาระการดํารงตําแหนง  ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยธุรการในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๗ ผูตรวจการแผนดินตองเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน  มีความรอบรู  

และมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน  วิสาหกิจ  หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกัน 
ของสาธารณะ  และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

มาตรา ๘ ผูตรวจการแผนดินตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มอีายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันสมัคร 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) ไมเคยเปนผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๕) ไมเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  ผูบริหารทองถิ่น

หรือสมาชิกสภาทองถิ่น 
(๗) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง  หรือผูมีตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง 

ในระยะสามปกอนวันสมัคร 
(๘) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย  หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๑๐) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ   

เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
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(๑๑) ไมเคยถูกไลออก   ปลดออก   หรือใหออกจากหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  เพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑๒) ไมเคยถูกวินิจฉัยหรือมีมติใหพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 

(๑๓) ไมเคยถูกถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ 

(๑๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๑๕) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  เพราะร่ํารวย

ผิดปกติ  หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘ 

(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปน

กรณีท่ีคดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๖) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  เพราะร่ํารวยผิดปกติ  

หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๗) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา  ๒๐๗  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ของรัฐธรรมนูญ 

(๘) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีประธานผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนง  

ใหดําเนินการสรรหาและเลือกผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

ใหประธานผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดิน  ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ

หนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดินขึ้นใหม 

มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงซึ่งมิใชเปนการพนจากตําแหนง 

ตามวาระ  ใหผูตรวจการแผนดินที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
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ในกรณีท่ีเหลือผูตรวจการแผนดินจํานวนสองคนใหผูตรวจการแผนดินที่อาวุโสสูงสุดปฏิบัติ

หนาที่แทนประธานผูตรวจการแผนดิน  จนกวาจะมีการแตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินคนใหม 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน  ใหประธานผูตรวจการแผนดิน 

และผูตรวจการแผนดินประชุมรวมกันพิจารณาแบงงานเพื่อใหผูตรวจการแผนดินแตละคนปฏิบัติหนาที่

โดยอิสระ  และรับผิดชอบตามขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมายตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธาน

ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินรวมกันกําหนด  เวนแตกรณีตามวรรคสาม   

ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานผูตรวจการแผนดิน  ทําหนาที่ เปนประธาน 

ในที่ประชุม  ถาประธานผูตรวจการแผนดินไมมาประชุม  ใหผูตรวจการแผนดินที่อาวุโสสูงสุด   

เปนประธานในที่ประชุม 

การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  

มาตรา  ๒๔  วรรคสาม  มาตรา  ๒๕  วรรคสอง  มาตรา  ๓๒  วรรคสอง  มาตรา  ๓๓  วรรคสอง  และ

วรรคสาม  มาตรา  ๓๗  วรรคสอง  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  หรือกรณี

อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  ใหผูตรวจการแผนดินปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันและหากผูตรวจการ

แผนดินเหลืออยูสองคน  ใหผูตรวจการแผนดินที่เหลืออยูปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันได 

มาตรา ๑๓ ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 

 (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่น 

 (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของ

หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก 

ผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม  ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 

 (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวย

กฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม  ท้ังนี้  ไมรวมถึงการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีของศาล 

 (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(๓) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  รวมตลอด 

ถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวาจําเปน 

(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี   

สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาทุกป  ท้ังนี้  ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผย

ตอสาธารณะดวย 

การใชอํานาจหนาที่ตาม  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการเมื่อมีการ

รองเรียน  เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหาย

ของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ  ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณา 

และสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได 

มาตรา ๑๔ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได   

เมื่อเห็นวามีกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ใหเสนอเรื่อง

พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญโดยไมชักชา  เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (ก)  

มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง

โดยไมชักชา  เพ่ือใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย 

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหผูตรวจการ

แผนดินมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  มีหนังสือ

ชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน   หรือสงวัตถุ   เอกสาร   หลักฐาน   หรือ

พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) ใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาที่ของหนวยงานตาม  (๑)  พนักงานอัยการ  พนักงาน

สอบสวน  หรือบุคคลใด  มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง  หรือมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  

หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 
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(๓) ขอใหศาลสงวัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

(๔) ตรวจสถานที่ท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่มีการรองเรียนโดยแจงใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่
ทราบลวงหนาในเวลาอันควร 

(๕) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการรับคํารองเรียนไวพิจารณาและ
ระเบียบวาดวยการสอบสวนหาขอเท็จจริง 

(๖) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๙ 

(๗)  ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายคาใชจาย  เบี้ยเลี้ยงและคาเดินทางของพยานบุคคล
และการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 

(๘) ออกระเบียบหรือปฏิบัติการอื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือ
กฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน 

มาตรา ๑๖ ในการใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินตามมาตรา   ๑๕   ตองคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน  หรือความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวย 

ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินไมอาจสอบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องใดตอไปไดใหยุติเรื่องนั้น
และใหผูตรวจการแผนดินรายงานใหคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

มาตรา ๑๗ การจัดทํารายงานตามมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  ใหกระทําเปนการสรุป
โดยมิใหระบุรายละเอียดอันเปนการเปดเผยความลับของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยไมจําเปน 

มาตรา ๑๘ ผูตรวจการแผนดินไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรือทางอาญาเนื่องจากการที่ตน 
ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙ ผู ท่ีใหถอยคํา  หรือใหวัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แกผูตรวจการแผนดินหรือเจาหนาที่ 
ท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูตรวจการแผนดิน  หรือผูท่ีจัดทําและเผยแพรรายงานของผูตรวจการ
แผนดินตามมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ไมตองรับผิดทั้งทางแพง  ทางอาญา  หรือ 
ทางวินัย  เนื่องจากการที่ตนเปดเผยขอมูล  หรือใหวัตถุ  เอกสาร  หลักฐาน  หรือพยานหลักฐาน   
หรือจัดทําและเผยแพรรายงานโดยสุจริต  แลวแตกรณี 
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มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใหผูตรวจการ
แผนดิน  และเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๑ หามมิใหผูใดเปดเผยขอความ  ขอเท็จจริง  หรือขอมูลท่ีไดมาเนื่องจากการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เวนแตผูตรวจการแผนดินจะมอบหมาย  หรือเปนการ
กระทําตามหนาที่ราชการ  หรือเพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบหรือพิจารณาสอบสวน  หรือเปนการ
รายงานตามอํานาจหนาที่  หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๒ เงินเดือน   เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

หมวด  ๒ 
การรองเรียน  และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง 

 

 

สวนที่  ๑ 
การรองเรียน 

 

 

มาตรา ๒๓ บุคคล  คณะบุคคล  และชุมชน  ยอมมีสิทธิรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน 

ไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

การรองเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไมตัดสิทธิผูรองเรียนที่จะดําเนินการ

ตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๒๔ การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหทําไดโดยทําเปนหนังสือ  ดวยวาจา 

หรือดวยวิธีการอื่น 

ในกรณีรองเรียนเปนหนังสืออยางนอยตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อและที่อยูของผูรองเรียน 

(๒) ระบุเหตุท่ีทําใหตองรองเรียนพรอมดวยขอเท็จจริงหรือพฤติการณท่ีเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

ตามสมควร 

(๓) ใชถอยคาํสุภาพ 

(๔) ลงลายมือชื่อผูรองเรียน 
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หลักเกณฑและวิธีการการรองเรียนดวยวาจา  หรือวิธีการอื่น  ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธาน

ผูตรวจการแผนดินกําหนด 

มาตรา ๒๕ การเสนอคํารองเรียนตอผูตรวจการแผนดินจะเสนอโดยนําสงดวยตนเอง   

สงทางไปรษณีย  มอบใหบุคคลอื่นนําสง  หรือนําสงดวยวิธีการอื่นตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการการนําเสนอคํารองเรียนดวยวิธีการอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่ประธานผูตรวจการแผนดินกําหนด 

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของ

วุฒิสภาไดสอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นวาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของผูตรวจการ

แผนดินที่จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได  คณะกรรมาธิการดังกลาวจะสง

เรื่องนั้นใหผูตรวจการแผนดินเพื่อดําเนินการก็ได  และใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการดําเนินการ

เบื้องตนตอคณะกรรมาธิการ 

มาตรา ๒๗ เมื่อผูตรวจการแผนดินไดรับเรื่องจากคณะกรรมาธิการตามมาตรา  ๒๖  แลว  

แมภายหลังคณะกรรมาธิการดังกลาวจะพนจากตําแหนงทั้งคณะยอมไมเปนการตัดอํานาจของ

ผูตรวจการแผนดินที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอไป 

สวนที่  ๒ 
การพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง 

 

 

มาตรา ๒๘ เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินวินิจฉัยวามีลักษณะดังตอไปนี้  ไมใหรับไวพิจารณา

หรือใหยุติการพิจารณา 

(๑) เรื่องที่เปนนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา  เวนแตการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา  ๑๓  (๑)  หรือ  (๒) 

(๒) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ ง 

เสร็จเด็ดขาดแลว 

(๓) เรื่องที่มิไดเปนไปตามมาตรา  ๑๓  (๑)  หรือ  (๒) 
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(๔) เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของขาราชการ  พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  เวนแต 
เปนกรณีตามมาตรา  ๑๓  (๒) 

(๕) เรื่องที่ผูรองเรียนไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔ 
มาตรา ๒๙ ผูตรวจการแผนดินอาจไมรับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณาเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
(๑) เรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๒) เรื่องที่ผูรองเรียนมิไดเปนผูมีสวนไดเสีย  และการพิจารณาจะไมเปนประโยชน 

ตอประชาชนโดยสวนรวม 
(๓) เรื่องที่ผูรองเรียนไดย่ืนเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ

รองเรียน  และการพิจารณาจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 
(๔) เรื่องที่ผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมหรือไดรับ 

การชดใชความเสียหายอยางเหมาะสมแลว  และการพิจารณาตอไปจะไมเปนประโยชนตอประชาชน
โดยสวนรวม 

(๕) เรื่องที่ผูรองเรียนไมมาใหถอยคํา   ไมแสดงพยานหลักฐาน   หรือไมดําเนินการ 
ตามหนังสือท่ีไดรับจากผูตรวจการแผนดิน  ท้ังนี้  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยไมมีเหตุอันสมควร   

(๖) เรื่องที่ผูรองเรียนตายโดยไมมีทายาทเขาแทนที่  และการพิจารณาตอไปจะไมเปน
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 

(๗) เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินเคยสรุปผลการพิจารณาแลว  เวนแตจะปรากฏพยานหลักฐาน
หรือขอเท็จจริงใหมอันอาจทําใหผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

มาตรา ๓๐ เรื่องใดที่ผูตรวจการแผนดินไมรับไวพิจารณาตามมาตรา  ๒๘  และเรื่องที่  
ผูตรวจการแผนดินอาจไมรับพิจารณาตามมาตรา  ๒๙  ผูตรวจการแผนดินจะสงเรื่องนั้นไปใหหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป 
ตามควรแกกรณีก็ได 

มาตรา ๓๑ เมื่อมีการรองเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผูตรวจการ
แผนดินตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยไมชักชาและตองเปดโอกาสใหผูรองเรียน  ขาราชการ  พนักงาน  
หรือลูกจ างของหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือราชการสวนทองถิ่น 
ท่ีเกี่ยวของชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนไดตามสมควร 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๕๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

เรื่องใดที่ผูตรวจการแผนดินมีคําวินิจฉัย  สั่งไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติเรื่อง  ใหแจงให 

ผูรองเรียนทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติเรื่อง  และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ

ราชการจะสงคําสั่งไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนั้นทราบดวยก็ได 

เหตุผลตามวรรคสองใหระบุขอเท็จจริง  กฎหมายที่เกี่ยวของโดยละเอียด  และในกรณีใหยุติ

เรื่องเพราะเหตุท่ีปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นมิไดเปนไปตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  

หรือมาตรา  ๑๓  (๒)  ใหชี้แจงเหตุผลใหเห็นวาการกระทําดังกลาวชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม 

โดยละเอียดใหผูรองเรียนทราบดวย 

มาตรา ๓๒ เมื่อผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องใด 

เสร็จแลว  ใหจัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริง  พรอมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข

สงใหหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อทราบ 

หรือพิจารณาดําเนินการตอไป 

เรื่องใดที่ผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาแลวเห็นวา  แมปรากฏวาการกระทําในเรื่องใดของ

ขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่นไดเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีแลว  แตกฎหมาย  

กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  กอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือความไมเสมอกัน

ในกฎหมาย  หรือเปนการเลือกปฏิบัติ  หรือลาสมัย  ใหผูตรวจการแผนดินเสนอแนะตอหนวยราชการ  

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ  เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหมีการ

ปรับปรุง  หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว

ตอไป  ในกรณีท่ีเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีใหสงรายงานดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย 

ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเสนอใหหนวยงานตามวรรคสองปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม

กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  และระเบียบ  หากหนวยงานนั้นไมดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวในเวลา

อันควร  ใหผูตรวจการแผนดินเสนอไปยังองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการ

ตอไป  และรายงานเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาเพื่อทราบเปนกรณี

เรงดวน 
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มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ีขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดิน

เรื่องใดในเวลาอันควร  ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือ 

ผูควบคุมหรือกํากับดูแลหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นนั้น  

เพ่ือใหสั่งการตามควรแกกรณี  และใหรายงานผลการดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินทราบโดย 

ไมชักชา 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและระยะเวลาไดลวงเลยไปพอสมควรแลว  ขาราชการ  

พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น   

ยังไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวโดยไมมีเหตุอันควร  และเรื่องดังกลาวเปนเรื่อง

สําคัญหรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  หรือเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก  ใหผูตรวจการแผนดิน

ทํารายงานเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  เปนกรณีเรงดวน 

รายงานดังกลาวใหเปดเผยใหประชาชนทราบตามวิธีการที่ประธานผูตรวจการแผนดินกําหนด 

มาตรา ๓๔ เมื่อผูตรวจการแผนดินเห็นวาเรื่องใดมีเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริต   

หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  หรือมีมูลความผิดทางอาญา  หรือมีมูลความผิดทางวินัย  ใหผูตรวจการ

แผนดินแจงใหหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนเรื่องนั้น ๆ  และผูบังคับบัญชาของขาราชการ  พนักงาน 

หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ  

เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

ใหหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งแจงผลการดําเนินการ 

ใหผูตรวจการแผนดินทราบทุกสามเดือน 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบองคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม 

 

 

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีมีการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวย  

กฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (ค)  ใหนํา

บทบัญญัติหมวด  ๒  การรองเรียน  และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๕๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

หมวด  ๔ 
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

มาตรา ๓๖ การดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท 

(๒) สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงและเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกในดานจริยธรรม 
(๓) รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับ 

การใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม  ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 
เ พ่ือประโยชนแหงการดําเนินการตามหมวดนี้   ใหหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  และราชการสวนทองถิ่นสงประมวลจริยธรรมที่ไดจัดทําขึ้นไปยังสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินภายในหกสิบวันนับแตวันที่จัดทําประมวลจริยธรรมดังกลาวแลวเสร็จ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีมีการรองเรียนวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม   ใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาและสอบสวน 
หาขอเท็จจริง  โดยใหนําบทบัญญัติหมวด  ๒  การรองเรียน  และการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อดําเนินการพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแลว  ปรากฏขอเท็จจริงวา
การกระทําดังกลาวของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  ตามประมวลจริยธรรม  ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือ
สภาทองถิ่นที่ เกี่ยวของ   แลวแตกรณี   เ พ่ือดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม   
หากการกระทําของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวเปนการกระทําผิดรายแรง  ใหผูตรวจการ
แผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ   
โดยใหถือเปนเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวาเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม  ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการ 
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม  เพ่ือดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 
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มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม   มีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผู ท่ีรับผิดชอบ 
จะไม เปนไปดวยความเปนธรรม   ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวน 
ตอสาธารณะก็ได 

การไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีประธานผูตรวจการแผนดินกําหนดซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานหรือหลักประกันไมตํ่ากวามาตรฐาน
หรือหลักประกันตามมาตรา  ๓๑ 

หมวด  ๕ 
การติดตาม  ประเมินผล  และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

 

 

มาตรา ๔๐ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  ผูตรวจการแผนดิน
อาจขอใหหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของชี้แจง 
และรายงานผลการดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา 

เมื่อผูตรวจการแผนดินไดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแลวพบวา
หนวยงานใดยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญในเรื่องใด  ใหผูตรวจการแผนดินจัดทําขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแลวแจงไปยังผูควบคุมหรือกํากับดูแลหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นนั้น  เพ่ือใหสั่งการตามควรแกกรณี  และใหรายงานผลการ
ดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินทราบ 

มาตรา ๔๑ ใหผูตรวจการแผนดินทําการประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นเปนประจําทุกป  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ
การประเมินผลที่ประธานผูตรวจการแผนดินกําหนด 

เมื่อผูตรวจการแผนดินประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรายงาน
ตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาเพื่อทราบตามมาตรา  ๔๓ 

มาตรา ๔๒ ในการประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  หากผูตรวจการแผนดินเห็นวา 
มีขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ใหประธานผูตรวจการแผนดินโดยความเห็นชอบรวมกัน
ของผูตรวจการแผนดินเสนอตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณี 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๕๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

หมวด  ๖ 
การรายงานประจําป 

 

 

มาตรา ๔๓ ให ผู ต รวจการแผนดินทํ า ร า ยง านประจํ าป เ สนอต อคณะรั ฐมนตรี   

สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาภายในเดือนมีนาคมของทุกป  โดยใหผูตรวจการแผนดินคนใดคนหนึ่ง  

มาแถลงรายงานประจําปตอสภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาดวยตนเอง  ในรายงานดังกลาวอยางนอย 

ตองมีเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) ผลการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ  พรอมทั้งขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ 

ท่ีเสนอตอหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น 

(๒) ผลการปฏิบัติของหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือราชการ 

สวนทองถิ่น  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไดดําเนินการหรือไมดําเนินการตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ

ของผูตรวจการแผนดิน 

(๓) การไมปฏิบัติตามมาตรา   ๑๕  ของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือเจาหนาที่ของรัฐ 

(๔) การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

และเจาหนาที่ของรฐั 

(๕) ผลการติดตาม  ประเมินผล  และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

(๖) อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน 

รายงานประจําปตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และเปดเผยใหสาธารณะ

ทราบตามวิธีการที่ประธานผูตรวจการแผนดินกําหนด  ในการกําหนดวิธีการเปดเผยนี้  ใหประธาน

ผูตรวจการแผนดินกําหนดรูปแบบที่คนพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดดวย 

ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นสมควรรายงานใหคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร   

หรือวุฒิสภาทราบเปนพิเศษเฉพาะเรื่องเพราะเปนกรณีเรงดวน  หรือจะเปนประโยชนตอการบริหาร

ราชการแผนดินก็ใหกระทําได 

มาตรา ๔๔ ใหนําความในมาตรา  ๑๗  มาใชบังคับกับการจัดทํารายงานตามมาตรา  ๔๓ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๕๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๔๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  (๒)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖ ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๕  (๔)  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกนิสองหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๘ การดําเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ท่ีไดดําเนินการไปแลวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือท่ีไดดําเนินการแตยังไมแลวเสร็จ  ใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔๙ บรรดากฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใด ๆ  ท่ีออกตามความใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหมีผล 

ใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีกฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใด ๆ  ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ท้ังนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕๐ ใหผูตรวจการแผนดิน  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ประกาศใชพระราชบัญญัติ  

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

และใหคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ  โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่พระมหากษัตริย 

ทรงแตงตั้ง 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๕๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

มาตรา ๕๑ ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

ไปพลางกอน  จนกวาจะไดมีกฎหมายวาดวยสํานักงานผูตรวจการแผนดินมาใชบังคับ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๕๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

มาตรา  ๑๓๘  บัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  และมาตรา  ๒๔๒  

บัญญัติใหมีผูตรวจการแผนดินและกําหนดใหคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 


