ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ....
...........................................................
...........................................................
...........................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................
โดยที่เป็ น การสมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส อดคล้องกับรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
..........................................................................................................................................................
.........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองหรือให้ดาเนินกิจการทางปกครอง
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ต าแหน่ ง
หรื อ เงิน เดื อ นประจ า พนั ก งานหรื อ บุ ค คลผู้ ป ฏิ บั ติ งานในรัฐ วิส าหกิ จ หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ และบุ คคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางการปกครอง
ของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
กิจการอื่นของรัฐ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

-๒-

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือบุคคล ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“แสวงหาข้อเท็จจริง” หมายความว่า การสืบสวน การสอบสวน การไต่สวน หรือการดาเนินการ
อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้ อบั ญ ญั ติท้ อ งถิ่ น
หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
มาตรา ๕ ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให้ มีอานาจออกระเบีย บหรือประกาศโดยความเห็ นชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ระเบี ย บหรื อ ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ที่ มี ผ ลบั งคั บ เป็ น การทั่ ว ไป เมื่ อ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๖ ผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มี จานวน วิธีการสรรหา
การเลือก การให้ความเห็นชอบ และวาระการดารงตาแหน่ง ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และมี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เกี่ยวกับ การบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหั วหน้าส่วนราชการ
ที่เทีย บเท่า หรือหั วหน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่ากรมตามที่ คณะกรรมการสรรหาประกาศกาหนด
โดยต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จานวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดาเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จานวนหนึ่งคน
มาตรา ๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๒๘ ของรัฐธรรมนูญ
ให้ น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับแก่การพ้นจาก
ตาแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยอนุโลม

-๓-

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
ทั้งสามคน ให้นาความในมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ ป ระธานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พ้ น จากต าแหน่ ง
ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีเหตุทาให้ต้องมีการ
สรรหาหรือคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกพร้อมความ
ยินยอมของผู้นั้น ต่อประธานวุฒิสภา มติในการสรรหาหรือคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใดหรือมีแต่
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ถ้ ากรรมการที่ เหลื อ อยู่ นั้ น มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
ให้ประธานวุฒิ สภาเรียกประชุมวุฒิ สภาเพื่อมีมติให้ ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ การสรรหาหรือ
คัดเลือกตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ
ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตาแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่อาวุโส
สูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่
มาตรา ๑๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ให้ ป ระธานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
และผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกันพิจารณาแบ่งงานเพื่อให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ
และรับผิ ดชอบตามขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานผู้ตรวจการแผ่ นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกันกาหนด
ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มาประชุม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่อาวุโสสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
หรือคาสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือ ดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น
(๓) เสนอต่อคณะรั ฐมนตรีให้ ทราบถึงการที่ห น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
(๔) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

-๔-

ในกรณี ที่ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ยวข้ องไม่ ดาเนิ น การตามข้อเสนอแนะของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
ตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในการด าเนิ น การตาม (๑) หรื อ (๒) หากเป็ น กรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการต่อไป
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็ น ต่ อศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และให้ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้ งนี้ ตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกระเบีย บกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง
และการพิจารณา
(๒) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของพยานบุคคล
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
(๓) ออกระเบียบหรือปฏิบัติการอื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
ที่กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือส่งวัตถุ
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตาม (๔) พนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยคาหรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๖) ขอให้ศาลส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๗) ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร
(๘) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินการใดๆ ตามแต่จะมอบหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน
ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ขอให้ มี ก ารด าเนิ น การตาม (๔) และ (๕) ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
ในการแสวงหาข้ อเท็จ จริงหรือการดาเนิ นการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ประธานผู้ ตรวจการ
แผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการแทนก็ได้ แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนาเสนอประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด

-๕-

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมายให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ เป็นผู้มีอานาจลงนามในหนังสือเพื่อดาเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามหน้ าที่ แ ละอ านาจของประธานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิน หรือ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ก็ ได้ ตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือ
และเห็นชอบร่วมกัน
(๑) การส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม
(๒) การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองตามมาตรา ๑๔
(๓) การออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๒๖
วรรคสอง มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๐ วรรคสาม
(๔) การกาหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม และวรรคสี่
มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๐
(๕) การเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือการเสนอร่างกฎหมายตาม
มาตรา ๓๖
(๖) การรายงานการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามความเห็ น หรือ ข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ตาม
มาตรา ๓๘ วรรคสอง หรือการส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๓๙
(๗) การส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม
(๘) การกาหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๑๗ การใช้อานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๑๕ ต้องคานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ไม่ อ าจแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งใดต่ อ ไปได้ ใ ห้ ยุ ติ เรื่ อ งนั้ น
และผู้ตรวจการแผ่นดินอาจรายงานให้คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาทราบก็ได้
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือองค์กรอิสระอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าเห็นว่า
มีผู้กระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบ
เพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
มาตรา ๑๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง เนื่องจาก
การที่ตนได้ปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๐ ผู้ที่ให้ถ้อยคา หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่ นที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ
จากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ที่จัดทาและเผยแพร่รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘
วรรคสอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูลหรือให้
วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐาน หรือจัดทาและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
และเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนู ญนี้ เว้นแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมาย หรือเป็นการกระทาตามหน้าที่
ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือพิ จารณาสอบสวน หรือเป็นการรายงานตามอานาจหน้าที่ หรือ
การปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๓ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานผู้ ตรวจการ
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

หมวด ๒
การร้องเรียน และการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง
ส่วนที่ ๑
การร้องเรียน
มาตรา ๒๔ บุ คคล คณะบุคคล และชุมชน ย่อมมีสิ ทธิร้องเรียนต่อผู้ ตรวจการแผ่ นดินได้ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
การร้องเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะดาเนินการตาม
กฎหมายอื่น
มาตรา ๒๕ การร้ อ งเรี ย นต่ อผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ให้ ท าได้โดยท าเป็ น หนั งสื อ ด้ ว ยวาจา หรือ
ด้วยวิธีการอื่น
ในกรณีร้องเรียนเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนอาจขอให้มีการปกปิดชื่อและที่อยู่ของตนก็ได้
(๒) ระบุเหตุที่ทาให้ต้องร้องเรียนพร้อมด้วยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ตามสมควร
(๓) ใช้ถ้อยคาสุภาพ
(๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
หลักเกณฑ์และวิธีการการร้องเรียนด้วยวาจา หรือวิธี การอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินกาหนด
มาตรา ๒๖ การเสนอค าร้ อ งเรี ย นต่ อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น จะเสนอโดยน าส่ ง ด้ ว ยตนเอง
ส่งทางไปรษณีย์ มอบให้บุคคลอื่นนาส่ง หรือนาส่งด้วยวิธีการอื่นต่อสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการการนาเสนอคาร้องเรียนด้วยวิธีการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้
สอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะดาเนิ นการ
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ตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ได้ คณะกรรมาธิก ารดังกล่ าวจะส่ งเรื่อ งนั้ น ให้ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
เพื่อดาเนินการก็ได้ และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้นต่อคณะกรรมาธิการ
มาตรา ๒๘ เมื่ อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ รั บ เรื่ อ งจากคณะกรรมาธิ ก ารตามมาตรา ๒๗ แล้ ว
แม้ภายหลังคณะกรรมาธิการดังกล่าวจะพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะย่อมไม่เป็นการตัดอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่จะดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไป
มาตรา ๒๙ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ
พิ จ ารณาแสวงหาข้ อเท็ จ จริ งโดยไม่มี ก ารร้ องเรียนก็ ได้ ทั้ งนี้ ให้ น าส่ ว นที่ ๒ การพิ จ ารณาแสวงหาข้อ เท็ จจริง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง
มาตรา ๓๐ เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือให้
ยุติการพิจารณา
(๑) เรื่ อ งที่ เป็ น นโยบายซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา เว้ น แต่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ทีม่ ีลักษณะตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรือนโยบายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรา ๑๓ (๓)
(๒) เรื ่อ งที ่ม ีก ารฟ้อ งร้อ งเป็น คดีอ ยู ่ใ นศาลหรือ เรื ่อ งที ่ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ มีค าสั ่ง
เสร็จเด็ดขาดแล้ว
(๓) เรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓)
(๔) เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕
(๖) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๗) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนขอถอนการร้องเรียน
(๘) เรื่องที่ส่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม
มาตรา ๓๑ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจไม่รับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๒) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
และการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
(๓) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรี ยน
และการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
(๔) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการชดใช้
ความเสียหายอย่างเหมาะสมแล้ว และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
(๕) เรื่องที่ผู้ ร้องเรีย นไม่มาให้ ถ้อยคา ไม่แสดงพยานหลั กฐาน หรือไม่ดาเนินการตามหนังสื อ
ที่ได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร

-๘-

(๖) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนตายโดยไม่มีทายาทเข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
(๗) เรื่องที่ผู้ ตรวจการแผ่ นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล้ ว เว้นแต่จะปรากฏพยานหลั กฐาน
หรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทาให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเห็ นว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้กระทาการไปตามอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎแล้ว แต่การกระทาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ต่อไปก็ได้
มาตรา ๓๓ เรื่องใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยไม่รับไว้พิจารณา ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่องนั้น
ไปให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้
มาตรา ๓๔ เมื่อมีการร้องเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าและต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานประกอบคาชี้แจงของตนได้ตามสมควร
เรื่องใดที่ผู้ ตรวจการแผ่น ดินมีคาวินิจฉัยให้ ยุติเรื่อง ให้ แจ้งให้ ผู้ ร้องเรียนทราบพร้อมทั้งเหตุผ ล
ที่ไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเรื่อง และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการจะส่งคาสั่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การนั้นทราบด้วยก็ได้
เหตุผลตามวรรคสองให้ระบุข้อเท็จจริง กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด และในกรณีให้ยุติเรื่อง
เพราะเหตุที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) และ (๓) ให้
ชี้แจงเหตุผลให้เห็นว่าการกระทาดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมโดยละเอียดให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย
มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ใดตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) เสร็จแล้ว ให้จัดทารายงานสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะส่งให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการต่อไป
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเห็นว่า กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือมติคณะรัฐมนตรี ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอกันในกฎหมาย หรือเป็น
การเลื อ กปฏิ บั ติ หรื อ ล้ าสมั ย ให้ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เสนอแนะต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จารณา
ดาเนิ น การให้ มี การปรั บ ปรุ ง หรือแก้ไขเพิ่ มเติม กฎหมาย กฎ ข้อบั งคับ ระเบี ยบ คาสั่ ง ขั้นตอนการปฏิ บั ติงาน
หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวต่อไป ในกรณีที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีให้ส่งรายงานดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง หากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเห็น ว่า การดาเนินการในเรื่องใด
จาเป็นต้องมีกฎหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง ผู้ตรวจการแผ่น ดินอาจเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐสภาต่อไป

-๙-

มาตรา ๓ ๗ เมื่ อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า เรื่ อ งใดมี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐกระทาการอันมีมูลความผิดทางวินัย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยให้แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบทุกสามเดือน
ในกรณี มี เหตุอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่า เจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ มี ก ารทุ จ ริต หรือ ประพฤติมิ ช อบในวงราชการ
หรือมีมูล ความผิ ดทางอาญา ให้ ผู้ตรวจการแผ่ นดินส่ง เรื่องให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงาน
อื่น ของรั ฐ เพื่ อ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ต่ อ ไป และให้ แ จ้งผลการดาเนิ น การให้ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ทราบ
โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๓๘ ในกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามความเห็ นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดินเรื่องใดตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ในเวลาอันควร ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ควบคุมหรือกากับดูแลหน่วยงานของรัฐนั้นเพื่อให้ สั่งการ
ตามควรแก่กรณี และให้แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบโดยไม่ชักช้า
เมื่อได้ดาเนิ น การตามวรรคหนึ่งและระยะเวลาได้ล่ ว งเลยไปพอสมควรแล้ ว เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ
ยั ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามความเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วโดยไม่ มี เหตุ อั น ควร และเรื่ อ งดั งกล่ า วเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ
หรือเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยส่วนรวม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทารายงานเรื่องนั้น
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีเร่งด่วน
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจการ
แผ่นดินตามมาตรา ๓๘ ทั้งยังกระทาการอื่นใดให้ ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความ
เสียหายยิ่งขึ้น ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีเร่งด่วน
มาตรา ๔๐ ในกรณี คณะรัฐมนตรีไม่เห็ นชอบด้วยตามความเห็ นหรือข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจการ
แผ่ น ดิ น หรื อ มี ค วามเห็ น เป็ น อย่ า งอื่ น ก่ อ นที่ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะได้ พิ จ ารณาสั่ ง การ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ้ ง ผล
การพิจารณาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ โดยให้ระบุข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในเรื่องดังกล่าวให้ครบถ้วน
ในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่าย
จานวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเสียก่อน
ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้พิจารณาดาเนินการ
ตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หากคณะรัฐ มนตรี ไม่พิ จ ารณาหรือสั่ งการตามความเห็ น หรือข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจแผ่ นดิ น
เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายยิ่งขึ้น และการไม่ดาเนินการ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็ นการกระทาความผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกฎใด ให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๔๑ ในการพิจ ารณาดาเนินการตามมาตรา ๑๓ (๒) หากผู้ ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
เห็นสมควรกาหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดย ส่วนรวม
ก่อนการพิจารณาวินิ จฉัย โดยมีเอกสารหลักฐานตามสมควร ให้ ผู้ตรวจการแผ่ นดินมีห น้าที่และอานาจกาหนด
มาตรการหรื อวิ ธีก ารชั่ว คราวดั งกล่ าวและแจ้งให้ ห น่ว ยงานของรัฐ หรือ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อทราบ
เป็นกรณีเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด

-๑๐-

การกาหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กาหนดเวลาได้
ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
หมวด ๓
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

มาตรา ๔๒ ให้ มี ส านั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เป็ น ส่ ว นราชการและมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๔๓ สานักงานมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้มี
หน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และสนับ สนุ นให้ มีก ารวิจัยเกี่ยวกับ งานของผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน
(๓) เผยแพร่ วิ ช าการ ให้ ค วามรู้ แ ละการศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ที่ จ ะร้ อ งเรี ย น
ตามกฎหมาย ตลอดจนหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการตามหน้าที่ และอานาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) การแต่งตั้งบุ คคลหรือคณะบุคคลเพื่อ ดาเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมายอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
มาตรา ๔๔ ข้าราชการของสานักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการของสานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๔๕ ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน
ในการออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สิน และการดาเนินการอื่นของสานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว
(๒) การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ
การสั่ งพักราชการ การสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวิ นัย การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษสาหรับข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตาแหน่งของข้าราชการของสานักงาน

-๑๑-

(๔) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสานักงาน
(๕) การกาหนดวันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วัน หยุดราชการประจาปี และการ
ลาหยุดราชการของข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
(๖) การก าหนดเครื่ อ งแบบและการแต่งกายของผู้ ตรวจการแผ่ น ดิ น ข้าราชการและลู ก จ้ า ง
ของสานักงาน
(๗) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๘) การก าหนดวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการจ้ า งลู ก จ้ า งของส านั ก งาน รวมทั้ ง การก าหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของสานักงาน
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
(๑๐) การจัดทาและรักษาทะเบียนประวัติ และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้าง
ของสานักงาน
(๑๑) การก าหนดค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะบุ ค คล
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเลขาธิการแต่งตั้ง
(๑๒) การวางระเบียบว่าด้วยการจัดทา การเปิดเผย การเผยแพร่ การเก็บรักษา และการทาลาย
เอกสารและข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน ทั้งนี้ เอกสารและข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่
ในรูปแบบ วิธีการ หรือช่องทางที่คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วย
(๑๓) การกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติของข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
(๑๔) การดาเนินการอื่นใดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๔๖ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ง รั บผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงาน ขึ้นตรงต่อ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน โดยจะให้มีรองเลขาธิการ
หรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงาน เพื่อการนี้
เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติ ราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กาหนด
ระเบียบตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๔๗ ให้เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่ง หกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ลาออก
(๔) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ออกด้วยความเห็นชอบของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออก หรือปลดออก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

-๑๒-

(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๙) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกพรรคการเมือง
กรรมการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
มาตรา ๔๘ ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของสานักงาน และมีอานาจกาหนดตาแหน่งและการได้รับ เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการของสานักงาน
โดยเทียบเคียงกับการกาหนดตาแหน่งตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
การปฏิบั ติห น้ าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะองค์กรกลางบริห ารงานบุคคลคาว่า “ก.พ.”
ให้ ห มายถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน และคาว่า “ส่ วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหั วหน้าส่วนราชการรับ ผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
ร่วมเป็นกรรมการเพื่อทาหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินกาหนด
ในการบริ ห ารงานบุ คคลของส านั กงาน ผู้ ตรวจการแผ่ น ดินมี อานาจแต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการ
เพื่อทาหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการของสานักงานก็ได้ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีผ่ ู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด
ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ในฐานะองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล
และคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๔๙ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการของสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่ข้าราชการของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการของสานักงานและการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเทียบเท่า ให้ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นนอกจาก (๑) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด
มาตรา ๕๑ ข้าราชการของส านั ก งานมี สิ ท ธิได้ รับ บ าเหน็ จบ านาญและสิ ท ธิป ระโยชน์ต่ าง ๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๕๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับข้าราชการของสานักงานให้เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

-๑๓-

มาตรา ๕๓ ข้าราชการของสานักงานเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทาง
ราชการมีความจาเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวจะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน สิบปีโดยมิให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินกาหนด
มาตรา ๕๔ ให้สานักงานโดยความเห็นชอบร่วมกันของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน
ไว้ ในร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ห รื อ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม
แล้ ว แต่ก รณี ในการนี้ คณะรัฐ มนตรีอ าจท าความเห็ น เกี่ ยวกับ การจัด สรรงบประมาณของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
และส านั ก งานไว้ในรายงานการเสนอร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ห รือร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
มาตรา ๕๕ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๔ หรือในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสานักงาน ถ้าเลขาธิการร้องขอ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้อง อาจอนุญาตให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมาชี้แจงได้
มาตรา ๕๖ ให้สานักงานเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสานักงานแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
โดยไม่ชักช้า
หมวด ๔
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรา ๕๗ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิ ส ภาภายในเดือนมีน าคมของทุกปี โดยให้ ผู้ ตรวจการแผ่น ดินคนใดคนหนึ่ง หรือผู้ แทนมาแถลงรายงาน
ประจาปีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ผลการพิ จ ารณาดาเนิ น การตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๔ ในเรื่องส าคั ญ
พร้อมทั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๒) ผลการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการ
ตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๓) การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๔) ผลการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่แห่งรัฐ
(๕) อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

-๑๔-

รายงานประจาปีตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยให้สาธารณะทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด ในการกาหนดวิธีการเปิดเผยนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด
รูปแบบที่คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ด้วย
ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นสมควรรายงานให้คณะรัฐ มนตรี สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
ทราบเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องเพราะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินก็ให้กระทาได้
มาตรา ๕๘ ในการจัดทารายงานตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง และมาตรา ๕๗ ให้กระทาเป็นการสรุป
โดยมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จาเป็น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๙ ผู้ ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผู้ ใดต่อสู้ ห รือขัดขวางการปฏิบัติห น้าที่ตามมาตรา ๑๕ (๗) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๒ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญนี้ เป็นผู้ ตรวจการแผ่ นดิน ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และให้ คงดารง
ตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระตามรัฐธรรมนูญ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
มาตรา ๖๓ ให้ เลขาธิก าร ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวั น ที่ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เป็น เลขาธิการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาตรา ๖๔ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ และเงิ น งบประมาณของส านั ก งาน
ตามพระราชบัญญัติสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๕ ให้โอนพนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามพระราชบัญญัติ สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเป็นข้าราชการและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ

-๑๕-

มาตรา ๖๖ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ อ อกกฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ใด ๆ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ ให้นากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใด ๆ
ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในวัน ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๗ การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือที่ได้ดาเนินการแต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการและลูกจ้างของ
สานักงานได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินกาหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงานได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ โดยให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ เ คยได้ รั บ อยู่ ก่ อ นเข้ า เป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส านั ก งาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด
มาตรา ๖๙ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
และลูกจ้างที่บรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนเปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็ น ข้าราชการและลู ก จ้ างของส านั กงานตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ เป็ น เวลาราชการของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๐ ให้พนักงานและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
แสดงเจตนาว่าประสงค์จะโอนมาเป็นข้าราชการและลูกจ้างของสานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือไม่ ภายในร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้ตรวจการแผ่น ดิน กาหนด หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวและพนักงานหรือลูกจ้างรายใดไม่แสดงเจตนา
เช่น ว่านั้ น ให้ ถือว่าไม่ป ระสงค์จะโอนมาเป็ นข้ าราชการและลู กจ้างของสานักงานตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้ยังคงสถานะความเป็นพนักงานและลูกจ้างของสานักงานต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใด ๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้นาระเบียบ
ประกาศ หรื อ ค าสั่ งใด ๆ ที่ ใช้ อ ยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ ใช้ บั งคั บ มาใช้ บั งคั บ
โดยอนุโลม
ให้ ส านั ก งานด าเนิ น การให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งของส านั ก งานซึ่ งแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ ง
เป็ น ข้ าราชการและลู ก จ้ างของส านั ก งาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ภ ายในหกสิ บ วั น นั บ แต่
วันพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
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