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เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
พ.ศ. 2542”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นแตมีฐานะ
เทียบเทากระทรวง ทบวง กรม
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากหนวยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของราชการสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
“เจาหนาที่” หมายความวา พนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแตงตั้งใหมี
หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 4 ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ระเบียบหรือประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

มาตรา 5 ใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจํานวนไมเกินสามคน
มาตรา 6 การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหดําเนินการดังนี้
(1)
ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้น
คณะหนึ่ง มีจํานวนสามสิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(ก)
ผูแทนของพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกอยูในสภาผูแทนราษฎร
จํานวนสิบเกาคน ซึ่งตองเลือกใหมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(ข)
อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุดจํานวนสี่คน ผูแทนศาลฎีกาจํานวนสี่คน
(2)
ใหคณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พิจารณาสรรหาบุคคลผูสมควรเปน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจํานวนสามเทาของจํานวนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะพึงมีไดตาม
รัฐธรรมนูญ เสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง โดยใหเรียงรายชื่อ
ตามลําดับตัวอักษร พรอมประวัติ วุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางานของบุคคลดังกลาว
และตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น
(3)
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยเร็วเพื่อมีมติเลือกผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อตาม (2) ใหเหลือจํานวนสองในสาม ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ใหผูซึ่งไดรับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรตามลําดับ
เปนผูที่ไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่จํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบตาม (3) วรรคหนึ่ง ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราว
แรกนั้นมาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในการนี้ใหถือวาผูไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนที่กําหนดตาม (3) วรรคหนึ่งเปนผูไดรับเลือกจากสภา
ผูแทนราษฎรในครั้งนี้ ถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร
ในครั้งนี้ ถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนที่กําหนดให
ประธานสภาผูแทนราษฎรจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก และใหประธานสภาผูแทนราษฎรเสนอรายชื่อผูไดรับ
เลือกตอประธานวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับเเตวันเลือกเสร็จสิ้น
(4)
ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพื่อมีมติเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อตาม (3) จํานวน
ไมเกินสามคน ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของวุฒิสภาตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินสามคน ใหประธานวุฒิสภาจับ
สลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก
(5)
ในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือกตาม (4) ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ทราบ และใหดําเนินการตาม (1) (2) และ (3) ใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับ
แจง ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติใน (4) มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 7 ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่วุฒิสภาเลือกตามมาตรา6 (4) ยังมีไมถึงจํานวนสามคน สภา
ผูแทนราษฎรจะดําเนินการเลือกตั้งผูสมควรเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพิ่มเติม เสนอตอประธานวุฒิสภา
ก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 6 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 8 ใหประธานวุฒิสภานํารายชื่อผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามมาตรา 6 หรือ มาตรา 7 ขึ้นบังคมทูล
เพื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอไป
มาตรา 9 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารวตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้นใหม
มาตรา 10 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและ
ประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และ
มีความซื่อสัตยสุจริตเปนประจักษ
มาตรา 11 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1)
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2)
มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันเสนอชื่อ
(3)
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(4)
ไมเคยเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(5)
ไมเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(6)
ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(7)
ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูมีตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะสาม
ปกอนวันสรรหาตามมาตรา 6 (2)
(8)
ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลา
การศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(9)
ไมเปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(10)
ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(11) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น เพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(12) ไมเคยถูกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
(13) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 12 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอง
(1)
ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

(2)
ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปน
กรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ
(3)
ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(4)
ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (1) ((2) (3) หรือ (4) โดยไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น ผูไดรับ
เลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานให
เปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
เลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือก
ใหเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 13 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพนจากตําแหนงเมื่อ
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
(3)
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 11
(4)
กระทําการอันตองหามตามมาตรา 12
(5)
ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(6)
วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 14 ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพนจากตําแหนง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการตามมาตรา 6
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีการพนจากตําแหนง
มาตรา 15 เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตองแทนอื่นของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หมวด 2
อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
มาตรา 16 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1)
พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี
(ก)
การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่น
(ข)
การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่กอใหเกิดความเสียหายแกผู
รองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม
(ค)
กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2)
จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา

มาตรา 17 ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎขอบังคับ หรือการกระทํา
ใดของบุคคลใดตามมาตรา 16 (1) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา 18 ในกรณีที่มีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาหลายคน การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารวมกันพิจารณาแบงงานตามสายงานเพื่อใหผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาแตละคนปฏิบัติหนาที่โดยอิสระ และรับผิดชอบตามขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารวมกันกําหนด เวนแตกรณีตามมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 21 วรรค
สอง มาตรา 27 (5) และ (6) มาตรา 30 วรรคสอง มาตรา 31 วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 33 มาตรา 39
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 48 ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาปรึกษาหารือและ
เห็นชอบรวมกัน
ในการประชุมแตละครั้งเพื่อดําเนินการในเรื่องที่กําหนดใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอง
ปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหที่ประชุมผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเลือกผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
มาตรา 19 บุคคลและคณะบุคคลยอมมีสิทธิรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
การรองเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไมตัดสิทธิผูรองเรียนที่จะดําเนินการตาม
กฎหมายอื่น
มาตรา 20 การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองทําเปนหนังสือ และ
(1)
ระบุชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
(2)
ระบุเหตุที่ทําใหตองรองเรียนพรอมดวยขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนตาม
สมควร
(3)
ใชถอยคําสุภาพ
(4)
ลงลายมือชื่อผูรองเรียน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อเปดโอกาสใหมีการ
รองเรียนดวยวาจาก็ได ระเบียบดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21 การเสนอคํารองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะเสนอโดยนําสงดวยตนเอง สงทางไปรษณีย
มอบใหบุคคลอื่นนําสงตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือสงคํารองเรียนตอสมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกผูแทนราษฎรเพื่อใหนําสงตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็ได
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อเปดโอกาสใหมีการ
นําเสนอคํารองเรียนดวยวิธีการอื่นๆก็ได ระเบียบดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรไดสอบสวนหรือ
พิจารณาเรื่องใดและเห็นวาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได คณะกรรมาธิการดังกลาวจะสงเรื่องนั้นใหผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภาเพื่อดําเนินการก็ได และใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแจงผลการดําเนินการเบื้องตนตอ
คณะกรรมาธิการ
มาตรา 23 เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดรับเรื่องจากคณะกรรมาธิการตามมาตรา 22 แลว แมภายหลัง
คณะกรรมาธิการดังกลาวจะพนจากตําแหนงทั้งคณะ ยอมไมเปนการตัดอํานาจของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอไป
มาตรา 24 เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาวินิจฉัยวามีลักษณะดังตอไปนี้ ไมใหรับไวพิจารณาหรือใหยุติ
การพิจารณา
(1)
เรื่องที่เปนนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา เวนแตการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมี
ลักษณะตามมาตรา 16 (1)
(2)
เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาด
แลว
(3)
เรื่องที่มิไดเปนไปตามมาตรา 16 (1)
(4)
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือของราชการสวนทองถิ่น
(5)
เรื่องที่ผูรองเรียนไมปฏิบัติตามมาตรา 20
มาตรา 25 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจไมรับพิจารณาหรือยุติการพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
(1)
เรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(2)
เรื่องที่ผูรองเรียนมิไดมีสวนไดเสียและการพิจารณาจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดย
สวนรวม
(3)
เรื่องที่ผูรองเรียนไดยื่นเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการรองเรียน
และการพิจารณาจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
(4)
เรื่องที่ผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมหรือไดรับการชดใช
ความเสียหายอยางเหมาะสมแลวและการพิจารณาตอไปจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
(5)
เรื่องที่ผูรองเรียนไมมาใหถอยคํา ไมแสดงพยานหลักฐาน หรือไมดําเนินการตามหนังสือที่
ไดรับจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร
(6)
เรื่องที่ผูรองเรียนตายและการพิจารณาตอไปจะเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
(7)
เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเคยสรุปผลการพิจารณาแลว
มาตรา 26 เรื่องใดที่ไมใหรับไวพิจารณาตามมาตรา 24 และเรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจไมรับ
พิจารณาตามมาตรา 25 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะสงเรื่องนั้นไปใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไปตามควรแกกรณีก็ได
มาตรา 27 ในการ)กิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามี
อํานาจ ดังตอไปนี้

(1)
ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น มีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(2)
ใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาที่ของหนวยงานตาม (1) เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา หรือสงวัตถุ เอกสาร หลักฐาน
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(3)
ขอใหศาลสงวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(4)
ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการรองเรียนโดยแจงใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ทราบ
ลวงหนาในเวลาอันควร
(5)
ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการรับคํารองเรียนไวพิจารณาและระเบียบวาดวยการ
สอบสวนหาขอเท็จจริงเบื้องตน
(6)
ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทางของพยานบุคคลและการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ หรือเรื่องอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ระเบียบตาม (5) และ (6) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 ในการใชอํานาจตามมาตรา 27 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือความสัมพันธระหวางประเทศดวย
ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมอาจสอบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องใดตอไปได ใหยุติ
เรื่องนั้น และใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารายงานใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรทราบ
มาตรา 29 เมื่อมีการรองเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยไมชักชาและตองเปดโอกาสใหผูรองเรียน ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของสวนราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนไดตามสมควร
เรื่องใดที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสั่งไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติเรื่อง ใหแจงใหผูรองเรียน
ทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมรับไวพิจารณาหรือใหยุติเรื่อง และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการจะสงคําสั่งไป
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนั้นทราบดวยก็ได
เหตุผลตามวรรคสองใหระบุขอเท็จจริง กฎหมายที่เกี่ยวของโดยละเอียด และในกรณีใหยุติเรื่อง
เพราะเหตุที่ปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของสวนราชการสวนทองถิ่นมิไดเปนไปตามมาตรา 16 (1) (ก) หรือ (ข) ใหชี้แจง
เหตุผลที่แสดงใหเห็นวาการกระทําดังกลาวชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมโดยละเอียดใหผูรองเรียนทราบดวย
มาตรา 30 เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องใดเสร็จแลว ให
จัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริง พรอมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขสงใหหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการตอไป

เรื่องใดที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดพิจารณาแลวเห็นวา แมปรากฏวาการกระทําในเรื่องใด
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่นไดเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีแลว แตกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น กอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือความไมเสมอกันในกฎหมาย หรือ
เปนการเลือกปฏิบัติ หรือลาสมัย ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอแนะตอหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวตอไป ในกรณีที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
ใหสงรายงานดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย
มาตรา 31 ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของราชการสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเรื่องใด
ในเวลาอันควร ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจสงเรื่องดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ควบคุม
หรือกํากับดูแลหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นนั้นเพื่อใหสั่งการตาม
ควรแกกรณีก็ได
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและระยะเวลาไดลวงเลยไปพอสมควรแลว ขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นยังไมปฏิบัติตาม
ความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวโดยไมมีเหตุอันควร และเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญหรือเกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจทํารายงานเรื่องนั้นเสนอตอ
วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรเปนการดวนก็ได
รายงานดังกลาวใหเปดเผยใหประชาชนทราบตามวิธีการที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนด
มาตรา 32 เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาเรื่องใดมีเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ หรือมีมูลความผิดทางอาญา หรือมูลความผิดทางวินัย ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแจงให
หนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนเรื่องนั้นๆ และผูบังคับบัญชาของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการคาม
อํานาจหนาที่ตอไป
ใหหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งแจงผลการดําเนินการให
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทราบทุกสามเดือน
มาตรา 33 ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทํารายงานประจําปเสนอตอวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป ในรายงานดังกลาวอยางนอยตองมีเรื่องดังตอไปนี้
(1)
ผลการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ พรอมทั้งสังเกต หรือขอเสนอแนะที่เสนอ
ตอหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น
(2)
ผลการปฏิบัติตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นไดดําเนินการไปแลว

(3)
การไมปฏิบัติตามมาตรา 27 ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น
(4)
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
รายงานประจําปตามวรรคหนึ่งใหเปดเผยใหประชาชนทราบวิธีการที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
กําหนด
ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นสมควรรายงานใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรทราบเปน
พิเศษเฉพาะเรื่องเพราะเปนกรณีรีบดวนหรือเปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินก็ใหกระทําได
มาตรา 34 การจัดทํารายงานตามมาตรา 30 มาตรา 31 และมาตา 33 ใหกระทําเปนการสรุปโดยมิใหระบุ
รายละเอียดอันเปนการเปดเผยความลับของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยไมจําเปน
มาตรา 35 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรือทางอาญา เนื่องจากการที่ตนไดปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 36 ผูที่ใหถอยคํา หรือใหวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องใดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือผูที่จัดทําและเผยแพรรายงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ตามมาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 33 ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตน
เปดเผยขอมูล หรือใหวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐาน หรือจัดทําและเผยแพรรายงาน แลวแตกรณี
มาตรา 37 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและ
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 38 หามมิใหผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เวนแตผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะมอบหมาย หรือเปนการกระทําตามหนาที่
ราชการ หรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือพิจารณาสอบสวน หรือเปนการรายงานตามอํานาจหนาที่ หรือ
การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด 3
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
มาตรา 39 ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
กิจการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน

มาตรา 40 สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)
รับผิดชอบงานธุรการของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(2)
ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ของรัฐสภา
(3)
เผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะรองเรียนตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(4)
ปฏิบัติการอื่นตามที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามอบหมาย
มาตรา 41 ในการกํากับดูแลสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจ
ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล การงบประมาณการเงินและทรัพย และ
ดําเนินการอื่นในเรื่องดังตอไปนี้
(1)
การจัดแบงสวนงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและขอบเขตหนาที่ของสวน
งานดังกลาว
(2)
การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ รองเลขาธิการ
พนักงาน และลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(3)
การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัย และการลงโทษทางวินัย การออก
จากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษ สําหรับเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา รวมทั้งวิธีการ และเงื่อนไขในการจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา
(4)
การคัดเลือก การกําหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ตลอดจนการกําหนดเงินเพิ่มพิเศษ
ใหแกขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เปนการชั่วคราว ตามมาตรา 46
(5)
การบริหารและจัดการการเงินและทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(6)
การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกเลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานหรือลูกจางของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
มาตรา 42 ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีเลขาธิการคนหนึ่ง ซึ่งแตงตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ขึ้นตรงตอผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา และจะใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได
มาตรา 43 เลขาธิการตองเปนผูมีความเปนกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีสัญชาติไทย
โดยกําเนิด มีอายุไมเกินหกสบหาปบริบูรณ และมีคุณวุฒิ ประสบการณและความสําเร็จในการบริหารตามที่
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนด
เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดแต
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

มาตรา 44 เลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และใหมีอํานาจ ดังนี้
(1)
บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจาง
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาออกจากตําแหนง
(2)
วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา และขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานในสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา
(3)
วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนด และเทาที่ไมขัดกับระเบียบ
หรือประกาศ หรือมติของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
มาตรา 45 ในกิจการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกใหเลขาธิการเปน
ผูแทนสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะ
อยางแทนก็ได
ระเบียบที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 46 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจขอใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น มาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางใน
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาของรัฐสภาเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นแลวแตกรณี
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการไปปฏิบัติงาน
ใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สําหรับการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
มาตรา 47 ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางตามมาตรา 46 ขอกลับเขารับราชการหรือปฏิบัติงานใน
สังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับ
เงินเดือนเหมือนกรณีขาราชการผูซึ่งไดรับอนุมัติใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้น
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการเพื่อขอกลับเขารับราชการ หรือตามขอตกลงที่ทําไว
ในการอนุมัติตามมาตรา 46 แลวแตกรณี
มาตรา 48 ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนองบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจนําความเห็นเกี่ยวกับการ

จัดสรรงบประมาณของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารวมไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได
มาตรา 49 ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยสินของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ทรัพยสินของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนทรัพยสินของแผนดิน และไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี
มาตรา 50 ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีแลวสงผูสอบบัญชี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาและใหทําการตรวจสอบ รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท รวมทั้งประเมินผลการใชจายเงินและทรัพ
สินของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
หมวด 4
บทกําหนดโทษ
มาตรา 51 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 27 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 52 ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 27 (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 38 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 54 ในวาระเริ่มแรก ใหจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้
(1)
ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการใหมีการสรรหาและเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา 6 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับ
(2)
ใหวุฒิสภาดําเนินการใหมีการเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา 6 (4) และ (5)
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจาก
ประธานสภาผูแทนราษฎร
กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม

มาตรา 55 ในวาระเริ่มแรก ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่ไดรับเลือกตามมาตรา 54 มีวาระการดํารง
ตําแหนงสามปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และมิใหนําความในมาตรา 9 วรรคหนึ่งมาใชบังคับ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่ไดรับเลือกตามมาตรา 54 และพนจากตําแหนงตามวาระในวรรค
หนึ่ง หรือพนจากตําแหนงในกรณีอื่นกอนครบวาระตามมาตรา 13 อาจไดรับเลือกและแตงตั้งใหเปนผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาไดอีก และมิใหนําความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 (4) มาใชบังคับ
ใหนําความในมาตรา 9 มาใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่ไดรับเลือกและแตงตั้งเปน
คราวที่สองตามวรรคสองดวยโดยอนุโลม
มาตรา 56 ใหจัดตั้งสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ขึ้น
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ใหสํานัก
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนหนวยธุรการของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ไวสําหรับงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
--------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และใหมีการกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม
การสรรหา และการเลือกตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้

