
 
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบติังานดา้นการสรรหา แต่งตั้ง   

และถอดถอนบุคคลในองคก์รต่าง ๆ  

ตามที่รฐัธรรมนูญและกฎหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 
สาํนักกาํกบัและตรวจสอบ                                                    

 สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 



 

 

คํานาํ 
 

 
 หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสรรหา แต่งตั้ง  และถอดถอน 

บุคคลในองค์กรต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกาํหนด  จัดทาํขึ้ น 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พ่ือเผยแพร่  ขั้นตอนการดาํเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล 

ให้ดาํรงตาํแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  และขั้นตอนการถอดถอน

บุคคลออกจากตาํแหน่ง  ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกาํหนด  โดยนาํแนวทาง

ปฏิบัติมาเรียบเรียงตามลําดับขั้นตอน  ซึ่งจะทาํให้มองเห็นภาพตั้งแต่เร่ิม

กระบวนการจนท้ายสดุที่ต้องมกีารประชุมวุฒิสภาเพ่ือให้ความเหน็ชอบ เลือก  

หรือถอดถอดบุคคลออกจากตาํแหน่ง  แล้วแต่กรณ ี นอกจากนี้   ยังได้จัดทาํ

ขั้นตอนในการพิจารณารายงานการปฏบิตังิานประจาํปีขององคก์รอสิระต่าง ๆ 

ทั้งนี้   เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 

 หากท่านต้องการเสนอแนะข้อมูลหรือข้อคิดเหน็ใด  ขอความกรุณา

แจ้งไปที่สาํนกักาํกบัและตรวจสอบ  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๖-๙ 

เพ่ือจะได้นํามาพิจารณาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นในการจัดทาํ                   

คร้ังต่อไป 

 

 

 

   

 สาํนกักาํกบัและตรวจสอบ 

 สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 



 

สารบญั 

 หนา้ 

 

บทนาํ ๑ 

 

บทท่ี ๑   องคก์รท่ีวุฒิสภามีอํานาจในการเลือก   ๗ 

   ใหคํ้าแนะนาํ  หรือใหค้วามเห็นชอบ  

 

บทท่ี ๒   กระบวนการไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีจะมาดาํรงตําแหน่ง ๑๒ 

   ในองคก์รต่าง ๆ ตามรฐัธรรมนูญ  

  ๑. ขั้นการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา   ๑๓ 
  ๒.  ขั้นการพิจารณาของวฒิุสภา  ๑๔ 

  ๓.  ขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษตัริย ์ ๑๖ 

    -  การได้มาซึ่งผู้ดาํรงตาํแหน่งในองคก์รต่าง ๆ          ๑๖        

  ๑)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง    ๑๖ 

  ๒)  ผู้ตรวจการแผ่นดนิ   ๒๙ 

  ๓) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม ๓๕ 

      การทุจริตแห่งชาต ิ  

  ๔)  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ๓๗ 

  ๕)   ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ  ๓๙ 

  ๖)  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  ๔๐ 

  ๗)  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ ๔๔ 

  ๘)  องคก์รอยัการ   ๔๕ 

 

 



 

 หนา้ 

 

บทท่ี ๓  การตรวจสอบประวติั  ความประพฤติ ๔๙   

  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 

  ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ  

   แนวทางในการดาํเนินการตรวจสอบประวัต ิ ๕๑   

 ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจริยธรรมของ                        

 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ  

   การตรวจสอบประวัต ิ ความประพฤต ิ ๕๒ 

 และพฤตกิรรมทางจริยธรรม   

   การเชญิผู้ได้รับการเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุม ๕๓ 

 เพ่ือมาให้ข้อเทจ็จริงหรือชี้แจงข้อร้องเรียน   

   การแสดงวสิยัทศัน ์ ๕๔ 

   การจัดทาํรายงานการพิจารณาของ ๕๕ 

 คณะกรรมาธกิาร  

 

บทท่ี ๔    การใหค้วามเห็นชอบหรือการเลือกของวุฒิสภา ๕๖ 

   ใหบุ้คคลดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  

 

บทท่ี ๕   การดาํเนินการเพือ่ใหวุ้ฒิสภาถอดถอนบุคคล ๕๙ 

 ออกจากตําแหน่ง 

• กฎหมายที่ให้อาํนาจ ๕๙ 

• ตาํแหน่งที่ร้องขอถอดถอน ๕๙ 

• ผู้มสีทิธร้ิองขอ ๖๑ 

• พฤตกิารณท์ี่กล่าวหา ๖๑ 

• วธิกีารกล่าวหา ๖๒ 



 

 หนา้ 

 

• ประธานวฒิุสภาแจ้งให้วุฒิสภาทราบ ๖๓ 

• ประธานวฒิุสภาตรวจสอบและพิจารณาคาํร้องขอ ๖๔ 

• การไต่สวนข้อเทจ็จริง  การลงมต ิ และผลการลงมต ิ ๖๕ 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

• การพิจารณา  การลงมต ิ และผลการลงมต ิ ๖๘ 

ของวุฒิสภา 

          

บทท่ี ๖  การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง   

 กรณีการเปิดอภิปรายทัว่ไปเพือ่ลงมติไม่ไวว้างใจ 

 นายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรี  ๗๕ 

• กฎหมายที่ให้อาํนาจ ๗๕ 

• ตาํแหน่งที่ร้องขอถอดถอน ๗๕ 

• ผู้มสีทิธร้ิองขอ ๗๕ 

• พฤตกิารณท์ี่กล่าวหา ๗๕ 

• วธิกีารกล่าวหา ๗๖ 

• ประธานวฒิุสภาแจ้งให้วุฒิสภาทราบ ๗๗ 

• ประธานวฒิุสภาตรวจสอบและพิจารณาคาํร้องขอ ๗๗ 

• การไต่สวนข้อเทจ็จริง การลงมต ิ ๗๗ 
และผลการลงมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

• การพิจารณา การลงมต ิและผลการลงมตขิองวฒิุสภา ๗๗               
 

 

 

 



 

 หนา้ 

 

บทท่ี ๗  ผูต้รวจการแผ่นดินส่งเร่ืองใหถ้อดถอนบุคคล    ๗๘ 

 ออกจากตําแหน่ง  เนือ่งจากกระทําการฝ่าฝืน 

 หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

 ตามประมวลจริยธรรม  อนัเป็นการกระทําผิดรา้ยแรง    

• กฎหมายที่ให้อาํนาจ ๗๘  

• ตาํแหน่งที่ร้องขอถอดถอน ๗๘ 

• ผู้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ๗๘ 

• พฤตกิารณท์ี่กล่าวหา ๗๘ 

• วธิกีารกล่าวหา ๗๘ 

• การไต่สวนข้อเทจ็จริง  การลงมต ิ และผลการลงมต ิ ๗๙ 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

• การพิจารณา  การลงมต ิ  ๗๙ 

และผลการลงมตขิองวฒิุสภา 
 

บทท่ี ๘  การดําเนินการเพือ่ใหวุ้ฒิสภามติใหก้รรมการป้องกนั     ๘๐ 

 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพน้จากตําแหน่ง   

• กฎหมายที่ให้อาํนาจ ๘๐ 

• ตาํแหน่งที่ถูกกล่าวหา ๘๐ 

• ผู้มสีทิธร้ิองขอ ๘๐ 

• พฤตกิารณท์ี่กล่าวหา ๘๐ 

• วธิกีารกล่าวหา ๘๑ 

• การพิจารณา  การลงมต ิ และผลการลงมต ิ ๘๑ 

ของวุฒิสภา 

 

 



 

 หนา้ 

 

บทท่ี ๙  การดาํเนินคดีกรรมการป้องกนัและปราบปราม    ๘๒ 

 การทุจริตแห่งชาติ  ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 

 ของผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืง 

• กฎหมายที่ให้อาํนาจ ๘๒ 

• ตาํแหน่งที่ถูกกล่าวหา ๘๒ 

• ผู้มสีทิธร้ิองขอ ๘๒ 

• พฤตกิารณท์ี่กล่าวหา ๘๒ 

• วธิกีารกล่าวหา ๘๓ 

• การดาํเนนิการของศาลฎกีาแผนกคดอีาญา ๘๓ 

ของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง 

• การดาํเนนิการไต่สวน การลงมต ิและผลการลงมต ิ ๘๗ 

ของคณะกรรมการไต่สวน 

• การพิจารณาพิพากษา  และผลของคาํวนิิจฉัย ๘๘ 

ขององคค์ณะผู้พิพากษา  

 

บทท่ี  ๑๐  แนวทางการจดัทํารายงานประจําปี  ๙๐ 

 

บทท่ี  ๑๑  การจดัทําเอกสารรายงานประจําปีงบประมาณ ๙๕ 

               ขององคก์รอิสระและองคก์รตามรฐัธรรมนูญ       

     ขั้นตอนการจดัทาํรายงานประจาํปี     ๙๗ 

ภาคผนวก  

• รายชื่อผู้ดาํรงตาํแหน่งในองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ๙๙ 

 



บทนาํ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ที่มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่เป็นการปรับปรุง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ไว้หลายประการ  

ประการสาํคญัประการหนึ่ง  คอื  การเปล่ียนแปลงที่มาของวุฒิสภา  จากที่เคย

กําหนดให้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ประกอบด้วย  

สมาชิกจํานวน  ๒๐๐  คน  โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ ง   เป็น   

ให้วฒุิสภามสีมาชกิจาํนวน  ๑๕๐  คน โดยให้มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด 

จังหวัดละหนึ่งคน (๗๗ คน) และมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

สมาชิกวุฒิสภาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้นหักด้วยจํานวนสมาชิกวุฒิสภา 

ที่มาจากการเลือกตั้ง (๗๓ คน) โดยยังคงมีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวกบัการพิจารณา

ให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรสําคัญๆ เช่นเดียวกับที่ รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  บัญญัติไว้  เช่น  การพิจารณา

ให้บุคคลดํารงตําแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ ศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ  เป็นต้น 

โดยอํานาจหน้าที่ ของวุ ฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจ จุบัน  

อาจจาํแนกได้เป็น  ๖  ด้าน  ดงันี้  

๑.  การกลัน่กรองกฎหมาย  ซึ่งเป็นอาํนาจหน้าที่ที่มีมาแต่เดิมของ

วุฒิสภา  โดยกระบวนการในการตรากฎหมาย  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้

ดาํเนินการได้กแ็ต่โดยคาํแนะนาํและยินยอมของรัฐสภา  และเนื่องจากเป็น

สภาที่ มีหน้าที่ ในการกล่ันกรองกฎหมาย  ร่างพระราชบัญญัติและ 



 -๒- 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาจะพิจารณาได้นั้น จะต้อง

ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อน แล้วจึงมาสู่ขั้นตอนการพิจารณา

ของวุฒิสภา  แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันวุฒิสภาจะสามารถเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรได้กต็าม 0

๑
  

ซึ่งการพิจารณาของวุฒิสภากจ็ะมรีะยะเวลาที่ถูกจาํกดัไว้  ทั้งนี้   อาํนาจหน้าที่

ในด้านนี้ ยังรวมถงึการพิจารณาอนุมตัพิระราชกาํหนด  และการพิจารณาแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ที่วุฒิสภาจะต้องดาํเนินการร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร 

อกีด้วย 

๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  รัฐธรรมนูญกาํหนดให้

การบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี  และได้กาํหนดให้

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดนิ  เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภา  โดยได้กาํหนดไว้ให้เป็นการชัดเจนในหมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๙ 

ตั้งแต่มาตรา ๑๕๖ – มาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนของวุฒิสภา  

รัฐธรรมนูญได้กาํหนดอาํนาจหน้าที่ในเร่ืองนี้ ไว้หลายประการ  เช่น  การตั้ง

กระทู้ถาม  การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา  การตั้งคณะกรรมาธิการ 

เพ่ือกระทาํกจิการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองต่าง ๆ   การมีมติให้

คณะรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมในวุฒิสภา  เป็นต้น 

                                         
๑
 ตามมาตรา  ๑๓๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

บัญญัตว่ิา “มาตรา  ๑๓๙  ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้กแ็ต่โดย 

(๑) .............................. 

(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจาํนวน 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของทั้งสองสภา  หรือ 

(๓) ..............................” 
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นอกจากนี้   อาจกล่าวได้ว่า  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  และการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกเ็ป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

อกีทางหนึ่ง  เพราะการบริหารราชการแผ่นดนิของคณะรัฐมนตรีต้องมกีารใช้จ่าย

งบประมาณ และต้องดาํเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายหรือใช้กฎหมาย

เป็นเคร่ืองมอืในการบริหารประเทศ  แม้ว่าวฒุิสภาจะไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเตมิ

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณดังกล่าว

ได้กต็าม     

๓.  การใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองสําคญัร่วมกบัสภาผูแ้ทนราษฎร   

รัฐธรรมนูญได้กาํหนดให้รัฐสภามีอํานาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ 

ในเร่ืองที่มีความสาํคัญต่าง ๆ  วุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐสภาย่อมมี

ส่วนร่วมในการใช้อาํนาจหน้าที่นั้น  เช่น  การให้ความเหน็ชอบในการแต่งตั้ง

ผู้สาํเรจ็ราชการแทนพระองค์  การรับทราบหรือการให้ความเหน็ชอบในการ

สืบราชสมบัติ  การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม  การให้ความ

เห็นชอบในการปิดสมัยประชุมก่อนครบกาํหนดเวลา  ๑๒๐  วัน  การให้

ความเห็นชอบในการทาํหนังสือสัญญาที่มีความสาํคัญ  และการให้ความ

เหน็ชอบให้มกีารพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  ร่างพระราชบัญญัต ิ 

หรือร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเหน็ชอบ  

เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ต่อไปได้ 

๔.  การพิจารณาเลือก  ให้คําแนะนํา  หรือให้ความเห็นชอบ 

ใหบุ้คคลดํารงตําแหน่งในองคก์รอิสระต่าง ๆ  ตามรฐัธรรมนูญ  เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญได้กาํหนดให้มีองค์กรอิสระขึ้นหลายองค์กร  และได้กาํหนดให้

วุฒิสภาเป็นผู้ทาํหน้าที่ในการเลือก  ให้คาํแนะนํา  หรือให้ความเห็นชอบ 

ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอสิระต่าง ๆ  เหล่านั้น  และในบางตาํแหน่ง



 -๔- 

ประธานวฒุิสภาจะเป็นผู้นาํรายชื่อบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบให้ดาํรงตาํแหน่ง

ในองค์กรนั้น ๆ  ขึ้ นทูลเกล้าฯ  เพ่ือให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  ทั้งนี้   

อาํนาจหน้าที่ดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ  สามารถแยกออกเป็น  ๓  ประเภท

ด้วยกนัคอื   

๔.๑  การให้ความเหน็ชอบและถวายคาํแนะนาํ 1

๒
 ในการได้มาซึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการการเ ลือกตั้ ง   ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ  

๔.๒  การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปร่วมเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) และคณะกรรมการตุลาการ 

ศาลปกครอง  (ก.ศป.) 

๔.๓  การให้ความเหน็ชอบบุคคลร่วมกบัองคก์รอื่น  คอื  ในการ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์  และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  และการแต่งตั้ งประธาน 

ศาลปกครองสงูสดุ  ที่จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองและวุฒิสภา  และการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตแิละวุฒิสภา  รวมทั้ง  

การแต่งตั้งอัยการสูงสุดที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อยัการและวฒิุสภา 

 

 

                                         
๒
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ไม่มีบทบัญญัติที่ระบุว่า 

เป็นการแต่งตั้ งตามคําแนะนําของวุฒิสภาเหมือนเช่นที่ เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐ 
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นอกจากนี้   วุฒิสภายังมอีาํนาจในการเลือกหรือให้ความเหน็ชอบ

บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายอื่นกาํหนด  เช่น  การเลือก

กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  การเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กจิการโทรทศันแ์ห่งชาต ิ (กสช.)  การเลือกกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 

(กทช.)  การให้ความเหน็ชอบบุคคลที่จะมาดาํรงตาํแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมา 

ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  การให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (คณะกรรมการ 

ป.ป.ท.)  เป็นต้น  ซึ่งบางกรณเีป็นการให้ความเหน็ชอบร่วมกบัสภาผู้แทนราษฎร 

๕.  การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  ซึ่งเป็นมาตรการ   

ที่สาํคัญในการควบคุมการใช้อาํนาจรัฐของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือ

ข้าราชการระดบัสงู  เพ่ือให้ปฏบิัตหิน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวัง 

ในการใช้อาํนาจของตน  โดยกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตาํแหน่ง 

วุฒิสภาจะต้องทาํหน้าที่ร่วมกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  เช่น  คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  รวมทั้ง 

ประชาชนเองกส็ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ ได้ด้วยเช่นเดียวกนั  ทั้งนี้  

บุคคลที่อาจถูกขอให้วุฒิสภาทําการถอดถอนออกจากตําแหน่งได้  เช่น  

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด  

อยัการสงูสดุ  กรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  รองประธานศาลฎีกา  รองประธานศาลปกครองสงูสุด  

หัวหน้าสาํนักตุลาการทหาร  รองอยัการสงูสดุ  และผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับสูง 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   
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๖.  บทบาทและอํานาจหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากบทบาท 

และอาํนาจหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  วุฒิสภายังมีบทบาทและอาํนาจ

หน้าที่อื่น ๆ  ตามกรอบแห่งรัฐธรรมนูญ  เช่น  การรับทราบรายงานผลการ

ตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่   พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การรับทราบรายงานขององค์กร

อสิระหรือหน่วยงานอสิระต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายอื่นกาํหนด  เป็นต้น 
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บทท่ี ๑  

องคก์รท่ีวุฒิสภามีอํานาจในการเลือก   

ใหคํ้าแนะนาํ  หรือใหค้วามเห็นชอบ  

-------------------- 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้บญัญัติ

ให้วุฒิสภามีอาํนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งองค์กรอิสระต่าง ๆ 

แตกต่างไปจากที่บญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๔๐  กล่าวโดยสรุป  คือ  จากเดิมที่ได้ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ 

ผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งในองคก์รอสิระต่าง ๆ  เป็นจาํนวนสองเท่าของจาํนวน 

ที่กาํหนดไว้เพ่ือให้วุฒิสภาเลือกให้เหลือจาํนวนที่ต้องการ  เป็นการกาํหนดให้

คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ 

เท่ากับจาํนวนที่ต้องการเพ่ือให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รวมทั้ง  

ได้มกีารแยกประเภทองคก์รดงักล่าวไว้อย่างชดัเจน โดยได้กาํหนดให้มหีมวด

ที่ว่าด้วยองคก์รตามรัฐธรรมนูญ  ในหมวด  ๑๑  ไว้เป็นการเฉพาะ  ซ่ึงแบ่งเป็น  

๒  ส่วน คอื ส่วนที่เกี่ยวกบัองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ  และส่วนที่เกี่ยวกบั

องคก์รอื่นตามรัฐธรรมนูญ  

โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องค์กร ประกอบด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  (เดิมใช้ช่ือว่าผู้ตรวจการ

แผ่นดินของรัฐสภา)  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

และคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ

ได้มบีทบญัญัตเิร่ืองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิรวมอยู่ด้วย 

สําหรับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องค์กร ประกอบด้วย  

องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ แต่ในส่วนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิ นั้น  วุฒิสภามไิด้มหีน้าที่เกี่ยวข้องในการได้มา  
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นอกจากนี้   ศาลรัฐธรรมนูญ  และศาลปกครองกเ็ป็นอกีสององค์กร 

ที่ผู้ที่จะมาดาํรงตาํแหน่งต้องผ่านการพิจารณาให้ความเหน็ชอบของวุฒิสภา 

โดยในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จาํนวน  ๔ คน   

จากจํานวน  ๙  คน  ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา 

เช่นเดยีวกบัผู้ที่จะมาดาํรงตาํแหน่งตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ  ที่นอกจาก

จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ 

ศาลปกครองแล้วยังต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วย   

โดยองคก์รตามรัฐธรรมนูญดงักล่าว  มรีายละเอยีดเพ่ิมเตมิ  ดงันี้  

 

องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 

การเลือกตั้ง ๑ คน และกรรมการอื่นอกี ๔  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

ตามคาํแนะนาํของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความ

ซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ประจักษ์   มวีาระดาํรงตาํแหน่ง  ๗  ปี  และดาํรงตาํแหน่ง

ได้เพียงวาระเดยีว 

  จํานวน  ๔  องคก์ร  คือ 

๒. ผูต้รวจการแผ่นดิน  มีจํานวน  ๓  คน  ซึ่ งพระมหากษัตริย์ 

ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ งเป็นที่ยอมรับนับถือของ

ประชาชน  มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

วิสาหกิจ  หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ  และมีความ

ซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ประจักษ์  มวีาระดาํรงตาํแหน่ง  ๖  ปี  และดาํรงตาํแหน่ง

ได้เพียงวาระเดยีว    

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอื่นอีก  ๘  คน  

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความ

ซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ประจักษ์ มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง  ๙  ปี  และดาํรงตาํแหน่ง

ได้เพียงวาระเดยีว 



 -๙- 

นอกจากนี้   วุฒิสภามีส่วนร่วมในการให้ความเหน็ชอบบุคคลที่จะมา

ดาํรงตาํแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

๖ ปี และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 

๑  คน  และกรรมการอื่นอกี ๖ คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  จากผู้มี

ความชํานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน  การบัญชี  

การตรวจสอบภายใน  การเงิน  การคลัง  และด้านอื่น  มีวาระการดาํรง

ตําแหน่ง ๖ ปี  และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  รวมทั้ง  ตําแหน่ง 

ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่ งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  โดยมีวาระ 

การดาํรงตาํแหน่ง  ๕  ปี และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

 

องคก์รอ่ืนตามรฐัธรรมนูญ

๑. องคก์รอยัการ   

  จํานวน  ๓  องคก์ร   คือ 

การแต่งตั้งและการให้อยัการสูงสุดพ้นจากตาํแหน่งต้องเป็นไปตาม

มติของคณะกรรมการอัยการ  และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

โดยรัฐธรรมนูญกาํหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต่งตั้งอยัการสงูสดุ 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประกอบด้วย  ประธาน

กรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอื่นอีก  ๖  คน  ซึ่ งพระมหากษัตริย์ 

ทรงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์

ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้   โดยต้อง

คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสทิธมินุษยชนด้วย  

โดยมวีาระดาํรงตาํแหน่ง  ๖  ปี  และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 
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๓. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ซึ่งมีองค์ประกอบ

และที่มาตามที่ ก ําหนดไว้ในกฎหมาย  แต่โดยที่ วุ ฒิสภามิได้มีหน้าที่

รับผดิชอบเกี่ยวกบัการได้มา  จึงไม่ได้นาํมาเสนอไว้ 

นอกจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ยังมี “องคก์รศาล”  

ที่รัฐธรรมนูญได้ให้อาํนาจวุฒิสภามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคล 

ที่จะมาทาํหน้าที่ในบางตาํแหน่งขององคก์รนั้น  ดงันี้   

๑. ศาลรฐัธรรมนูญ   ประกอบด้วย  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ๑  คน  

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอกี  ๘  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

ตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา  จากบุคคลดงัต่อไปนี้  

- ผู้พิพากษาในศาลฎกีา  ซึ่งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎกีา 

ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีา  โดยวธิลีงคะแนนลับ  จาํนวน  ๓  คน   

- ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 

ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ  โดยวิธลีงคะแนนลับ  จาํนวน  ๒  คน   

- ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน

นิติศาสตร์อย่างแท้จริง  และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  โดยวิธี

ลงคะแนนลับ  จาํนวน  ๒  คน  และ 

- ผู้ทรงคุณวฒุิสาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสงัคมศาสตร์อื่น 

ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง

และได้รับความเหน็ชอบจากวุฒิสภา  โดยวิธลีงคะแนนลับ  จาํนวน  ๒  คน   

โดยตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  มวีาระดาํรงตาํแหน่ง  ๙  ปี  และดาํรง

ตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

๒. ศาลยุติธรรม  วุฒิสภามีส่วนในการเลือกกรรมการตุลาการ 

ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๒  คน  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ตลุาการศาลยุตธิรรม  หรือ  ก.ต.  
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๓. ศาลปกครอง วุฒิสภามีส่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคล 

ที่จะมาดาํรงตาํแหน่งประธานศาลปกครองสงูสุด  และตลุาการในศาลปกครอง

สงูสดุ  และมส่ีวนร่วมในการเลือกกรรมการตลุาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวฒิุ  

จาํนวน  ๒  คน  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง  หรือ  ก.ศป.    

 

สําหรบัองคก์รท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดใหวุ้ฒิสภามีอํานาจในการ

เลือกหรือใหค้วามเห็นชอบนั้น  จะประกอบดว้ย  

- คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน์  และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)     

- กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  ๒  คน  เพ่ือร่วมเป็น

คณะกรรมการอยัการ  หรือ  ก.อ.   

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  จาํนวน  ๙  คน  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ  หรือ  คณะกรรมการ  ป.ป.ง.  

- เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

- เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  และ 

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   

- คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน   
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บทท่ี ๒ 

กระบวนการไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีจะมาดาํรงตําแหน่ง 

ในองคก์รต่าง ๆ  ตามรฐัธรรมนูญ 

-------------------- 

กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดาํรงตาํแหน่งในองค์กรต่าง ๆ 

ตามรัฐธรรมนูญ  นั้น  หากกล่าวโดยรวมแล้ว  อาจกล่าวได้ว่ามีกระบวนการ

ได้มาในลักษณะเดยีวกนั  กล่าวคอื  จะมทีี่มาจาก  ๓  ขั้นตอน  ดงันี้    
๑. ขั้นการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

๒. ขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา  ซึ่งแบ่งเป็น  ๒  ขั้นตอน  คอื   

 ๒.๑  ขั้นการตรวจสอบประวัต ิ ความประพฤติ  และพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของคณะกรรมาธกิาร 
 ๒.๒  ขั้นการพิจารณาให้ความเหน็ชอบของวุฒิสภา  และ 

๓. ขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษตัริย ์  

อย่างไรกด็ี  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์กรแล้วจะพบว่า กระบวนการ

ได้มาดงักล่าวนั้น  มิได้ใช้กบัการได้มาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร

แต่ใช้กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จาํนวน  ๔  องค์กร  และองค์กรอื่น

ตามรัฐธรรมนูญ  ๑  องค์กร  คือ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

แต่ไม่ใช้กับ  องค์กรอยัการ  และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 

นอกจากนี้   ยังนาํไปใช้กบัการได้มาของตลุาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

โดยสรปุแล้ว  กระบวนการได้มาดงักล่าวข้างต้นจะใช้กบัองคก์ร  ดงัต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จาํนวน  ๕  คน 
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  จาํนวน  ๓  คน 
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 

จาํนวน  ๙  คน 
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๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จาํนวน  ๗  คน  และผู้ว่าการ 

ตรวจเงินแผ่นดนิ  จาํนวน  ๑  คน 
๕. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ จาํนวน  ๗  คน 
๖. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ฯ  จาํนวน   

๒  คน  และสาขารัฐศาสตร์ฯ  จาํนวน  ๒  คน 
 
ในเบ้ืองตน้จะไดก้ล่าวถงึภาพรวมของกระบวนการในแต่ละขั้นตอน 

๑. 

ก่อนที่จะได้กล่าวโดยละเอยีดในแต่ละองคก์ร  ดงันี้  

ขั้นการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  เป็นกรณีที่จะต้องมีการสรรหา 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญข้างต้น  รวมทั้ง  การสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 

อาจแบ่งได้เป็น  ๓  ลักษณะ  คือ  กรรมการสรรหาโดยตาํแหน่ง  กรรมการ

สรรหาที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและของที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  และกรรมการสรรหาที่มาจากการคัดเลือก

กันเองของประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซึ ่งจะประกอบด้วย   

การสรรหาตลุาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ   คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการสรรหา

จะต้องเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมายกาํหนดต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องดําเนินการสรรหาและ

คดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสรจ็ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มเีหตใุห้ต้องมี

การเลือกบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าว  และต้องเสนอรายชื่อพร้อม 

ความยินยอมของ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภา  มติในการคัดเลือก

ของคณะกรรมการสรรหาต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย  และต้องมีคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มอียู่  

   



 -๑๔- 

และในกรณทีี่ไม่มกีรรมการในตาํแหน่งใดหรือมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมจีาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  รัฐธรรมนูญ

บญัญตัใิห้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

 

๒.  

ในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภานั้น  จะแบ่งออกเป็น  ๒  ขั้นตอน  คอื  

ขั้นการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ  และขั้นการพิจารณาของวฒิุสภา   

ขั้นการพจิารณาของวุฒิสภา 

สําหรับในขั้นการตรวจสอบประวัติฯ  โดยคณะกรรมาธิการนั้น  

ตามมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ ได้กาํหนดว่า ในการพิจารณาให้บุคคล

ดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ให้วุฒิสภาแต่งตั้ ง

คณะกรรมาธกิารขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือทาํหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่ง

นั้น  รวมทั้งรวบรวมข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานอนัจาํเป็น  แล้วรายงานต่อ

วฒุิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
ทั้งนี้  ในการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 

ผู้ได้รับการเสนอชื่ อนั้ น มาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ ได้กําหนดให้ 

การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา  ซึ่งข้อบังคับ 

การประชุมวฒุิสภา  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้กาํหนดการดาํเนินการดงักล่าวไว้ในหมวด ๕ 

การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ 

ตั้งแต่  ข้อ  ๑๐๑  ถงึข้อ  ๑๑๐    

 



 -๑๕- 

สาํหรับในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภานั้น  

รัฐธรรมนูญกาํหนดให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความ

เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ  

และการลงมติดังกล่าวจะใช้วิธีลงคะแนนลับ  โดยเกณฑ์ของคะแนนของ 

ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบนั้น ใช้เพียงเสียงข้างมากของสมาชิกเท่านั้น  

โดยในการพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนต้องมสีมาชิกครบองคป์ระชุม     

นอกจากนี้   ตามมาตรา  ๒๗๙  วรรคสี่  ของร ัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  บญัญัติว่า  “การพิจารณา  สรรหา  

กล่ันกรอง  หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตาํแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้

อาํนาจรัฐ  รวมทั้ง  การโยกย้าย  การเล่ือนตําแหน่ง  การเล่ือนเงินเดือน 

และการลงโทษบุคคลนั้น  จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง

พฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวด้วย”   

กรณทีี่ประธานวุฒิสภาให้ความเหน็ชอบ  ประธานวุฒิสภาจะนาํความ

กราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง  แต่ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ 

ในรายชื่อใด  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  วุฒิสภาจะส่งรายช่ือนั้นกลับไปยัง

คณะกรรมการสรรหาพร้อมด้วยเหตผุลเพ่ือให้ดาํเนนิการสรรหาใหม่  

หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับมติของวุฒิสภา  และมีมติ

ยืนยันตามมตเิดมิด้วยคะแนนเอกฉันท ์ คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายช่ือนั้น 

ไปให้ประธานวุฒิสภาเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป   

แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์  คณะกรรมการสรรหาจะต้อง

เร่ิมดาํเนินการสรรหาใหม่  ซึ่งต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน  ๓๐  วัน 

นับแต่วันที่มเีหตใุห้ต้องดาํเนินการดงักล่าว  
 
 
 



 -๑๖- 

๓.  

เมื่อวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในองค์กร 

ต่าง ๆ  ตามที่รัฐธรรมนูญ  กาํหนดแล้ว  ผู้ได้รับความเหน็ชอบจะต้องลาออก

จากตาํแหน่งต่าง ๆ  หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าได้เลิกประกอบ

วิชาชีพอิสระตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนด  ซึ่ งต้องกระทําภายใน  ๑๕ วัน  

นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  ซึ่งหากผู้ได้รับความเห็นชอบไม่ดาํเนินการ

ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ รัฐธรรมนูญกําหนด  

จะถือว่าไม่เคยได้รับความเห็นชอบ  และต้องมีการดาํเนินการสรรหาใหม่ 

นอกจากนี้ ในองคก์รที่มตีาํแหน่งประธานกรรมการ  จะต้องมีการเลือกกนัเอง

ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการก่อน  จากนั้น  ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ ง   และจะนํารายช่ือขึ้ นทูลเกล้าฯ   

เพ่ือทรงแต่งตั้ง   ซึ่งวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการเหล่านี้ จะเร่ิมนับแต่

วนัที่พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง  

ขั้นการโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษตัริย ์

 
การไดม้าซ่ึงผูด้ํารงตําแหน่งในองคก์รต่าง ๆ

๑๑๑ .  .  .  คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีจํานวน  ๕  คน  ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และกรรมการอื่นอกี  ๔  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ 

ทรงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง

และมคีวามซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ประจกัษ ์ โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่ง  ๗  ปี  

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

  ตามที่รัฐธรรมนูญ

กาํหนดในแต่ละองคก์รมรีายละเอยีด  ดงัต่อไปนี้   

 

 

 



 -๑๗- 

การได้มาซึ่ งกรรมการการเลือกตั้ งมีที่ มาจากการสรรหาของ

คณะกรรมการสรรหา  และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จากนั้น  จึงเสนอรายชื่อ 

ผู้ที่ ผ่านการสรรหาให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากวุฒิสภา 

ให้ความเหน็ชอบแล้ว  จึงเสนอรายชื่อเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง   

โดยสรปุกระบวนการดงักล่าวม ี ๓  ขั้นตอน  ดงันี้  

กระบวนการไดม้าซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

๑.  

 ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนเร่ิมต้นของกระบวนการได้มาซึ่ งกรรมการ 

การเลือกตั้ง  ซ่ึงจะมทีี่มาจาก  ๒  ส่วน  คอื 

ขัน้การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา 

(๑) คณะกรรมการสรรหา  ซึ่ งจะเสนอชื่ อผู้สมควรเป็นกรรมการ 

การเลือกตั้ง  จาํนวน  ๓  คน  

(๒) ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ซึ่งจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นกรรมการ 

การเลือกตั้ง  จาํนวน  ๒  คน 

 

 •  องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา 

การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ ง มีจํานวน ๗ คน 

ประกอบด้วย  ประธานศาลฎกีา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสงูสดุ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  บุคคลซ่ึง 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีาคดัเลือก  จาํนวน  ๑  คน  และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก  จาํนวน  ๑  คน  และในกรณีที่ไม่มี

กรรมการในตาํแหน่งใดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ากรรมการ 

ที่เหลืออยู่นั้นมจีาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  รัฐธรรมนูญบญัญัตใิห้คณะกรรมการ

สรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่  โดยรัฐธรรมนูญบญัญตัใิห้กรรมการ

สรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 

 



 -๑๘- 

   ทั้งนี้  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดเลือกเป็นกรรมการสรรหา  ต้องมิใช่ผู้พิพากษา 

หรือตุลาการและต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร 

ตามรัฐธรรมนูญอื่น2

๓
 ในขณะเดยีวกนั 

 

 

 •  หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหา  มีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญ

กาํหนด  ซึ่ งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวน  ๓  คน เสนอต่อ

ประธานวฒุิสภา  โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น  

 •  มติในการสรรหา 
  มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มอียู่3

๔
  

 •  กรณีกรรมการไมค่รบองคป์ระกอบ 

  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาํแหน่งใด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมจีาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  รัฐธรรมนูญ

กาํหนดให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

 

                                         
๓
 องคก์รตามรัฐธรรมนูญ  คอื  คณะกรรมการการเลอืกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
๔
 ไม่ได้กาํหนดว่าต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย  ซึ่งต่างจากการสรรหาผู้ดาํรงตาํแหน่งองค์กรอื่น  

แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจะลงคะแนนเพ่ือคัดเลือกบุคคล

โดยเปิดเผยเช่นเดยีวกบัการสรรหาในองคก์รอื่น 

 



 -๑๙- 

 •  ระยะเวลาดําเนินการ    

 การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาต้องกระทาํภายใน  ๓๐  วัน   

นับแต่วันที่มเีหตทุี่ทาํให้ต้องมกีารเลือกบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว   

  •       กรณีคณะกรรมการสรรหาไมอ่าจสรรหาไดภ้ายในเวลา    

 ในกรณีที่มีเหตุที่ทาํให้คณะกรรมการสรรหาไม่อาจดาํเนินการสรรหา

ได้ภายในเวลาที่กาํหนด  หรือคณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาได้ครบจาํนวน

ภายในเวลาที่กาํหนด  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณา

สรรหาแทนจนครบจาํนวนภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ครบกาํหนด4

๕
 

 

การดาํเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

หลังจากที่ได้รายชื่อคณะกรรมการสรรหาครบจาํนวนแล้ว  ประธาน

วุฒิสภาจะออกประกาศวุฒิสภาเพ่ือประกาศรายชื่อของคณะกรรมการสรรหา 

และจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็นคร้ังแรก  และเนื่องจาก

คณะกรรมการสรรหามีระยะเวลาการดาํเนินการที่ถูกจาํกดัไว้ภายใน  ๓๐  วัน 

นับแต่วันที่มีเหตุที่ทาํให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

การเลือกตั้ง  ดังนั้น  ในการดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

จึงมกีารประชุมเพียง  ๒  คร้ัง5

๖
  โดยมขีั้นตอนในการดาํเนินการ  ดงันี้   

                                         
๕
 กรณีของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่มีการกาํหนดบทบัญญัติว่าหากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ไม่อาจสรรหาได้ภายในเวลาที่กาํหนดผลจะเป็นประการใด 
๖
  ได้มีการปรับปรุงการดาํเนินการของคณะกรรมการสรรหาให้เหลือการประชุมเพียง  ๒  คร้ัง  

โดยเร่ิมดําเนินการเป็นคร้ังแรกในการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

เมื่อปี  ๒๕๕๒  และได้ใช้แนวทางดังกล่าวเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งจากเดิมคณะกรรมการ

สรรหาเคยใช้เวลาการประชุม  ๔ - ๕  คร้ัง 



 -๒๐- 

การประชุมครั้ งแรก  จะเป็นการประชุมเพ่ือดําเนินการในเร่ือง

ดงัต่อไปนี้  

๑. เลือกประธานกรรมการสรรหา  

๒. กาํหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการสรรหา  ซึ่ งในทาง

ปฏบิตัทิี่ดาํเนนิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  

คณะกรรมการสรรหาจะใช้วิธีการสรรหาเพียงวิธีเดียว  คือ  โดยการเปิด 

รับสมคัรผู้ทรงคุณวฒิุ  จากเดมิที่เคยใช้ ๒ วธิ ีคอื โดยการเปิดรับสมคัร  และ

โดยการเสนอชื่อของกรรมการสรรหาตามจาํนวนที่คณะกรรมการสรรหากาํหนด   

ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาจะกาํหนดระยะเวลาในขั้นตอนการรับสมัครนี้  

ไว้  ๗  วัน  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

๓. พิจารณาออกประกาศคณะกรรมการสรรหาเพ่ือรับสมัครบุคคล

เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง  รวมทั้ง  พิจารณาให้ความเหน็ชอบ

ใบสมคัร  และรายละเอยีดการรับสมคัร 

๔. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา6

๗
 ดาํเนินการ

เผยแพร่ประชาสมัพันธก์ารรับสมคัรเพ่ือเข้ารับการสรรหา  โดยฝ่ายเลขานุการ

จะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการ  และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 

เพ่ือให้ช่วยประชาสมัพันธ ์ รวมทั้ง  เผยแพร่ประชาสมัพันธผ่์านทางเวบ็ไซต์

ของวฒิุสภา 

๕.  พิจารณาและมีมติว่า  เมื่อครบกาํหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว  

ให้ฝ่ายเลขานุการดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปนี้  

๕.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้ามของ

ผู้สมคัรในเบื้องต้น   

 

                                         
๗
 สาํนกังานเลขาธกิารวฒิุสภาทาํหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 



 -๒๑- 

๕.๒ นาํรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ  ๕.๑  ส่งไป

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมทั้ง ตรวจสอบประวัติ และ

พฤติกรรมของผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  อาทิ  สํานักบริหาร 

การทะเบียน  เ พ่ือตรวจสอบคุณสมบัติการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด   

กรมบังคับคดี  เพ่ือตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้น

จากคด ี สาํนกังานศาลยุตธิรรม  เพ่ือตรวจสอบกรณกีารต้องคุมขงัอยู่โดยหมาย

ของศาลหรือโดยคาํสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  เป็นต้น  โดยฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาจะขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูล

กลับมาภายในระยะเวลา  ๗  วัน  (ปรากฏรายละเอยีดของรายชื่อหน่วยงาน

และเร่ืองที่ตรวจสอบตามภาคผนวก)  

ทั้งนี้   ในแนวทางการดาํเนินการในระยะหลัง  คณะกรรมการ 

สรรหาจะไม่เชิญผู้สมัครมาเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ

คณะกรรมการสรรหา (การแสดงวิสัยทัศน์) เนื่ องจากพิจารณาเห็นว่า 

สามารถพิจารณาความเหมาะสมได้จากข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทาํงาน

ที่ผ่านมาของผู้สมคัรแต่ละคนได้อยู่แล้ว  

การประชุมครั้ งท่ี  ๒  จะเป็นการประชุมหลังจากครบกําหนด

ระยะเวลาที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการสรรหาได้ขอให้

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมทั้ง  ตรวจสอบประวัติ  และ

พฤตกิรรมของผู้สมคัรแล้ว  เพ่ือดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปนี้  

๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  

รวมทั้ง  ผลการตรวจสอบประวัติ  และพฤติกรรมของผู้สมัครที่ได้รับจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบว่า  มีคุณสมบัติจะได้รับการ

พิจารณาในขั้นตอนต่อไป  

  

 



 -๒๒- 

๒. พิจารณากาํหนดวธิกีารลงมตเิลือกผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ซึ่ งการดําเนินการ 

ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาได้กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน  ดงันี้  

๒.๑ ลงคะแนนโดยเปิดเผย  โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่

ส ํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําขึ้ น  ซึ่ งในบัตรลงคะแนนจะมีรายช่ือ 

ของผู้สมัครที่ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ งหมด  และมีช่องสําหรับ 

ทาํเคร่ืองหมายกากบาทหน้ารายชื่อผู้สมคัร  โดยในส่วนท้ายของใบลงคะแนน 

จะระบุชื่ อกรรมการสรรหาทุกคนเพ่ือให้กรรมการสรรหาลงชื่ อในบัตร

ลงคะแนนซ่ึงจะทาํให้ทราบว่าเป็นบตัรลงคะแนนของผู้ใด  จากนั้น   จึงพับใส่ซอง 

ที่จัดเตรียมไว้  ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมิได้กาํหนดให้คณะกรรมการสรรหา

กรรมการการเลือกตั้งต้องลงคะแนนโดยเ ปิดเผยเหมือนเช่นกรณี

คณะกรรมการสรรหาในองค์กรอื่นแต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสรรหา

กรรมการการเลือกตั้งจะใช้วิธกีารลงคะแนนโดยเปิดเผยเพ่ือให้เป็นบรรทดัฐาน

เดยีวกนั 

๒.๒ การลงคะแนนคร้ังแรก  กรรมการสรรหาแต่ละคนสามารถ

ลงคะแนนเลือกได้ไม่เกินจํานวน  ๓  คน  หรือไม่เกินจํานวนผู้ที่จะได้รับ 

การเสนอชื่อที่ทาํการสรรหาในคร้ังนั้น ๆ  โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จะเป็น 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ถ้ามีผู้ได้รับเลือกไม่ถึงจํานวนหรือไม่มีผู้ได้รับเลือก

แล้วแต่กรณ ี คณะกรรมการสรรหากจ็ะให้มกีารลงคะแนนคร้ังต่อไป 

๒.๓ การลงคะแนนคร้ังต่อไป  คณะกรรมการสรรหาจะนาํรายช่ือ

ผู้สมคัรที่เหลืออยู่มาให้กรรมการสรรหาทุกคนลงคะแนนเลือก  โดยไม่มีการ

ตัดชื่อผู้สมัครรายใดที่ไม่ได้รับเลือกในรอบที่ผ่านมาออก  กรรมการสรรหา 

แต่ละคนสามารถลงคะแนนเลือกได้ตามจาํนวนที่ยังขาดอยู่  ผู้ได้รับคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการสรรหาทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ 

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ 



 -๒๓- 

๒.๔ หากมีผู้ไ ด้ รับเ ลือกไม่ครบจํานวนอีก  แล้วแต่กรณ ี 

คณะกรรมการสรรหากจ็ะลงคะแนนด้วยวิธีการตามข้อ  ๒.๓  ต่อเนื่องไป

จนกว่าจะเลือกผู้สมคัรได้ครบจาํนวน 

ทั้งนี้   มีข้อพิจารณาจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 7

๘
 ว่า   

ในการกาํหนดหลักเกณฑห์รือวิธกีารใด ๆ  ที่คณะกรรมการสรรหากาํหนดขึ้น

ใช้ในการดาํเนินการสรรหาต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   

ในเร่ืองการสรรหากรรมการการเลือกตั้งด้วย  คือ  การเลือกบุคคลคนหนึ่ง 

หรือกลุ่มหนึ่งจากหลายคนเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาได้มีการเปรียบเทยีบ

แล้วเลือกบุคคลที่เหมาะสม  ซึ่งหากคณะกรรมการสรรหาไม่สามารถสรรหา

ได้ครบจาํนวนกจ็ะต้องให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสนอช่ือแทนจนครบจาํนวน  

การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเพ่ือให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 8

๙
  โดยการตัดสิทธิ

ผู้สมคัรบางคนในการได้รับการพิจารณานั้นไม่สามารถกระทาํได้ 

๓. เมื่อกาํหนดหลักเกณฑก์ารลงคะแนนแล้ว  คณะกรรมการสรรหา

จะดาํเนนิการลงมตเิลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ตามหลักเกณฑด์งักล่าวต่อเนื่องกนัไป  โดยเจ้าหน้าที่ของสาํนักงานเลขาธกิาร

วุฒิสภาจะแจกบัตรลงคะแนนที่ ใส่ซองให้กรรมการสรรหาแต่ละท่าน 

ตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรเพ่ือลงคะแนน  และเมื่อมีการลงคะแนนครบ 

ทุกท่านแล้ว  เจ้าหน้าที่จะทาํการตรวจนับบัตรลงคะแนนทีละใบ  ซ่ึงบัตร 

 

                                         
๘
 คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๓๘/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  วินิจฉัยว่า   

การสรรหากรรมการการเลือกตั้งของคณะกรรมการสรรหา  (เฉพาะในรอบที่   ๖  และ 

รอบที่  ๗)  ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  และต้องมกีารสรรหากรรมการการเลือกตั้งใหม่ 
๙
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ที่ใช้บังคับ 

ในขณะนั้น 



 -๒๔- 

ลงคะแนนที่ไม่ได้ทาํเคร่ืองหมาย  หรือทาํเคร่ืองหมายเกินจาํนวนที่กาํหนด 

หรือไม่สามารถทราบได้ว่าจะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด  จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  

และไม่นาํมานับเป็นคะแนน   

ผู้สมคัรที่ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการสรรหา

ทั้งหมดเท่าที่มอียู่จะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

๔. หลังจากดาํเนินการลงคะแนนจนได้ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ

ครบจํานวนแล้ว  ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาทุกท่าน 

ที่มาร่วมประชุมจะลงชื่อท้ายรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา 

ที่ฝ่ายเลขานุการได้จดัเตรียมไว้  ก่อนที่จะเสนอรายงานการสรรหาดงักล่าวต่อ

ประธานวุฒิสภาภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความถูกต้อง

ของรายงานแล้ว 

โดยในรายงานการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาจะประกอบด้วย

รายละเอยีดของการดาํเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  และจะแนบ

ใบสมคัรซ่ึงจะระบุถงึความยินยอมที่จะได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา

แนบไว้ท้ายรายงานการสรรหาด้วย  

 

  

 มีหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติ ซ่ึงสมควรเป็นกรรมการ 

การเลือกตั้ง  จาํนวน  ๒  คน  เสนอต่อประธานวุฒิสภา  โดยต้องเสนอพร้อม

ความยินยอมของผู้นั้น   และต้องกระทาํภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีเหตุที่

ทาํให้ต้องมกีารเลือกบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว 

การสรรหาของท่ีประชมุใหญ่ศาลฎีกา   

 

 

 

 



 -๒๕- 

๒.  

ขั้นการพิจารณาของวฒุิสภา  แบ่งเป็น  ๒  ขั้นตอน  คอื   

ขัน้การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบของวฒุสิภา 

 •  ขั้นการตรวจสอบประวตั ิ ความประพฤต ิ และพฤตกิรรมทางจริยธรรม 

 •  ขั้นการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

 ขั้ นการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรม 

ทางจริยธรรม 

 เมื่ อประธานวุ ฒิสภาไ ด้ รับรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รับการสรรหาทั้ งจาก

คณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีาแล้ว  รัฐธรรมนูญกาํหนดให้

ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ได้รับ

การสรรหา9

๑๐ 

โดยประธานวฒุิสภาจะเรียกประชุมวฒุิสภาเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมาธกิาร  

ตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญเพ่ือทาํหน้าที่ตรวจสอบประวตั ิ ความประพฤต ิ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการการเลือกตั้ง  รวมทั้ง  รวบรวมข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานอนัจาํเป็น  

แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้   การดาํเนินการของ

คณะกรรมาธกิารจะเป็นไปตามวิธทีี่กาํหนดในข้อบงัคบัการประชุมวุฒิสภา  

 หลักการที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ดาํเนินการมา  

ได้กําหนดให้การประชุมของคณะกรรมาธิการต้องกระทําเป็นการลับ  และ 

เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสทิธชิี้ แจงข้อมูล  ข้อเทจ็จริงที่จะก่อให้เกดิ

ความเสยีหาย  ในกรณทีี่ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุต ิ  

                                         
๑๐

 ไม่ได้กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการของวุฒิสภาไว้  ซึ่งต่างจากการให้ความเห็นชอบผู้ดาํรง

ตาํแหน่งในองค์กรอื่นที่กําหนดให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความ

เหน็ชอบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัที่ได้รับรายช่ือ 



 -๒๖- 

 เมื่อคณะกรรมาธิการดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทาํรายงาน 

เสนอต่อประธานวุฒิสภาซึ่งตามข้อบงัคบัฯ  กาํหนดให้คณะกรรมาธกิารจดัทาํ

เป็นรายงานลับ   

 ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการจะจัดทาํรายงานเป็น ๒ ส่วน  คือ  

ส่วนที่ ๑ เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา  หรือรายงานเปิดเผยที่จะจัดส่ง

ให้สมาชกิวฒุิสภาพิจารณาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  และส่วนที่  ๒  เป็นรายงานลับ

ซ่ึงเป็นผลการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก  โดยจะแจกให้สมาชิกวุฒิสภา 

ในที่ประชุม  (ซึ่งสมาชิกจะต้องส่งคืนเมื่อการประชุมแล้วเสร็จเพ่ือนําไป

ทาํลาย) 

 สาํหรับรายละเอยีดของการดาํเนินการของคณะกรรมาธกิารจะได้กล่าว

ในบทต่อไป 

 

  ขั้นการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานของคณะกรรมาธกิารแล้ว  จะบรรจุ

ระเบยีบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน  โดยในการพิจารณาที่ประชุมวุฒิสภา 

จะพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาหรือรายงานเปิดเผยก่อน   ซ่ึงในรายงาน

เปิดเผยดังกล่าวจะเป็นการรายงานขั้นตอนการดาํเนินการของคณะกรรมาธกิาร 

และจะแนบประวัติ โดยย่อของผู้ได้ รับการเสนอชื่ อด้วย  หลังจากนั้ น

คณะกรรมาธิการจะร้องขอให้มีการประชุมลับ  ทั้งนี้   โดยคณะกรรมาธิการ 

จะประสานงานให้สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสี่ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาร้องขอให้มีการประชุมลับ 1 0

๑๑  โดยประธาน

วุฒิสภาจะสั่งให้งดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุ

โทรทัศน์  และสั่งให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกนอกห้องประชุม  รวมทั้ง  

สั่งให้งดใช้เคร่ืองมอืสื่อสารทุกชนิด   

                                         
๑๑

 ตามมาตรา  ๑๓๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐ 



 -๒๗- 

 ในการพิจารณารายงานลับจะเป็นการช้ีแจงเกี่ยวกับประวัติ  และ

พฤติการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่ อ  และหากมีกรณีที่มี ข้อร้องเรียน

คณะกรรมาธิการจะชี้ แจงเกี่ยวกับผลการตรวจสอบในเร่ืองดังกล่าว  และ

สมาชิกมีสิทธิอภิปรายซักถามข้อสงสัยเพ่ิมเติมได้  เมื่อพิจารณาข้อมูล 

ในรายงานลับแล้วเสร็จ  ประธานวุฒิสภาจะสั่งให้มีการประชุมวุฒิสภา 

โดยเปิดเผย  เพ่ือมมีตใิห้ความเหน็ชอบผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ

สรรหา  และจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  โดยวิธีลงคะแนนลับด้วยคะแนน

เสยีงข้างมาก  

 

   กรณีท่ีวุฒิสภาใหค้วามเห็นชอบ   

เมื่อวุฒิสภาลงมติให้ความเหน็ชอบกรรมการการเลือกตั้งโดยได้รับ

ความยินยอมของผู้นั้นแล้ว  หากผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นข้าราชการซึ่งมี

ตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ  หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นกรรมการ  หรือ 

ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ  หรือของหน่วยงานของรัฐ  หรือดาํรงตาํแหน่งใด 

ในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์การที่ดาํเนินธุรกจิโดยมุ่งหาผลกาํไร  หรือ

รายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  หรือประกอบวิชาชีพ

อสิระอื่นใด  บุคคลนั้นจะเร่ิมปฏบิัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อ  ได้ลาออก  หรือแสดง

หลักฐานให้เป็นที่ เชื่ อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว   

ซึ่งต้องกระทาํภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับความเหน็ชอบ   

ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่ลาออกหรือไม่เลิกประกอบวิชาชีพอสิระภายใน

เวลาที่กาํหนด  จะถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับความเห็นชอบให้เป็นกรรมการ 

การเลือกตั้ง  และต้องมกีารสรรหากรรมการการเลือกตั้งใหม่ 

 

 



 -๒๘- 

  กรณีท่ีวุฒิสภาไม่ใหค้วามเห็นชอบ   

 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  

รัฐธรรมนูญกาํหนดให้ส่งรายชื่ อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาหรือ 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีา  แล้วแต่กรณ ี เพ่ือให้ดาํเนินการสรรหาใหม่11

๑๒ 

 หากคณะกรรมการสรรหาหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีาไม่เหน็ด้วยกบั

วุฒิสภา  กล่าวคือ  คณะกรรมการสรรหาหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นว่า

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมคีวามเหมาะสมแล้ว  และมมีติยืนยันตามมติเดิม

ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของคณะกรรมการสรรหา หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 

สองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วแต่กรณี  กจ็ะเข้าสู่กระบวนการ

แต่งตั้งบุคคลดงักล่าวต่อไป 

 ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่

กาํหนด  จะต้องเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่และต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มเีหตใุห้ต้องสรรหาใหม่ 

 

          การเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้ง    

    เมื่อวุฒิสภาให้ความเหน็ชอบกรรมการการเลือกตั้งครบทั้ง  ๕  คน  

และผู้ได้รับความเหน็ชอบได้ลาออกจากตาํแหน่งต่างๆ  หรือแสดงหลักฐาน 

ให้เป็นที่เชื่อได้ว่าได้เลิกประกอบวชิาชพีอสิระแล้ว  จะมกีารประชุมและเลือกกนัเอง

ของผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือให้คนหนึ่ง 

เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

 

 

 

                                         
๑๒

 ไม่ได้กาํหนดให้วฒิุสภาแจ้งเหตผุลไปด้วย  ซึ่งต่างจากการให้ความเหน็ชอบผู้ดาํรงตาํแหน่ง

ในองคก์รอื่นที่รัฐธรรมนูญบัญญัตใิห้วุฒิสภาแจ้งเหตผุลไปด้วย 



 -๒๙- 

๓.  

 หลังจากที่ได้ดาํเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  แล้วเสร็จ  ประธาน

วุฒิสภาจะนํารายชื่อประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตัง้ขึ้ น 

กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และเป็นผู้ลงนาม 

รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งดงักล่าว 

ขัน้การโปรดเกลา้ฯ  แต่งตัง้โดยพระมหากษัตริย ์

 

รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กร 

ที่ มีหน้ าที่ ปฏิรูปการเมือง ในส่วนของการ เ ลือกตั้ ง   จึ งบัญญัติ ใ ห้มี

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจในการออกระเบียบ  ข้อกาํหนด  วินิจฉัย 

ชี้ ขาดและสั่งการให้มีการเลือกตั้งใหม่ในองค์กรเดียว  เพ่ือให้การเลือกตั้ง

เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม12

๑๓ 

บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้   

  

๒๒๒ . . . ผูต้รวจการแผ่นดินผูต้รวจการแผ่นดินผูต้รวจการแผ่นดิน  มีจาํนวน  ๓  คน  ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรง

แต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน  

มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  วิสาหกิจ  

หรือกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะและมีความซื่อสตัย์สจุริต

เป็นที่ประจักษ์ 

  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ๖  ปี  นับแต่วันที่

พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง  และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 
 

 

 

 

 

                                         
๑๓

 สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, “ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ที่ ๕” หน้า ๕ 



 -๓๐- 

  

  การได้มาซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดนิ  มที ี่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

จากนั้นจึงเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  

หากวฒุิสภาให้ความเหน็ชอบแล้ว  จึงเสนอรายชื่อเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้ง  โดยสรุปกระบวนการดังกล่าว  มี  ๓  ขั้นตอน เช่นเดียวกบัการสรรหา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กล่าวคอื 

กระบวนการไดม้าซึง่ผูต้รวจการแผ่นดิน   

 

๑.  

 •  องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา 

ขัน้การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

  คณะกรรมการสรรหา  มจีาํนวน  ๗  คน  ประกอบด้วย  ประธานศาลฎกีา  

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสดุ ประธานสภาผู้แทนราษฎร   

ผู้นาํฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก  

จาํนวน  ๑  คน  และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

คดัเลือก  จาํนวน  ๑  คน   

  บุ คคลซึ่ งที่ ประ ชุมใหญ่ศาลฎี กาและที่ ประ ชุมใหญ่ตุ ลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดเลือกเป็นกรรมการสรรหา  ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือ 

ตุลาการและต้องไม่เ ป็นกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร 

ตามรัฐธรรมนูญอื่น  ในขณะเดียวกัน 

 

 

 •  หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา 

  คณะกรรมการสรรหา  มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

ตามที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญกาํหนด   

ซึ่งสมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดนิ  จาํนวน  ๓  คน  เสนอต่อประธานวุฒิสภา  

โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น 



 -๓๑- 

 • มติในการคดัเลือก 

  มตใินการคดัเลือกดงักล่าว  ต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มอียู่  และต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย 

  • กรณีคณะกรรมการสรรหาไมค่รบองคป์ระกอบ 

   ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาํแหน่งใด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมจีาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  รัฐธรรมนูญ

กาํหนดให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

 • ระยะเวลาดําเนินการ 

  การสรรหาและคดัเลือกของคณะกรรมการสรรหาต้องกระทาํให้แล้วเสรจ็

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีเหตุที่ทาํให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง

ดงักล่าว 

 •  กรณีคณะกรรมการไม่อาจสรรหาไดภ้ายในเวลา 

  ในกรณทีี่คณะกรรมการสรรหาไม่อาจดาํเนินการสรรหาได้ภายในเวลา 

ที่กาํหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  รัฐธรรมนูญกาํหนดให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

แต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎกีา  ซึ่งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา  

จาํนวน  ๓  คน  และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุแต่งตั้ง

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  จาํนวน  ๒  คน  เป็นกรรมการสรรหา 

เพ่ือดาํเนนิการสรรหาแทน 

  การดาํเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน 

จะเป็นเช่นเดยีวกบัการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

๒.  

 ขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา  แบ่งเป็น  ๒  ขั้นตอน  คอื   

ขัน้การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบของวฒุสิภา 

  •  ขั้นการตรวจสอบประวตั ิ ความประพฤต ิ และพฤตกิรรมทางจริยธรรม   

  •  ขั้นการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

- ๓ - 



 -๓๒- 

  ขั้นการตรวจสอบประวติั  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทาง

จริยธรรม 

 เมื่อประธานวฒิุสภาได้รับรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาแล้ว  รัฐธรรมนูญ

กาํหนดให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบ

บุคคลผู้ได้รับการคดัเลือกภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ 

 โดยประธานวฒุิสภาจะเรียกประชุมวฒุิสภาเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมาธกิาร  

ตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ  เพ่ือทาํหน้าที่ตรวจสอบประวัต ิ ความประพฤต ิ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่ง 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  รวมทั้ง  รวบรวมข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานอนัจาํเป็น  

แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้   การดาํเนินการของ

คณะกรรมาธกิารจะเป็นไปตามวิธกีารที่กาํหนดในข้อบงัคบัการประชุมวุฒิสภา  

  หลักการที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ดาํเนินการมา 

ได้กาํหนดให้การประชุมของคณะกรรมาธิการต้องกระทาํเป็นการลับและ 

เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อมสีทิธชิี้แจงข้อมูล  ข้อเทจ็จริงที่จะก่อให้เกดิ

ความเสยีหาย  ในกรณทีี่ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุต ิ  

  เมื่อคณะกรรมาธกิารดาํเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  จะต้องทาํรายงาน

เสนอต่อประธานวุฒิสภาซึ่งตามข้อบังคับฯ  กาํหนดให้คณะกรรมาธกิารจัดทาํ

เป็นรายงานลับ   

  ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการจะจัดทาํรายงานเป็น  ๒  ส่วน  คือ  

ส่วนที่  ๑  เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา  หรือรายงานเปิดเผย  ที่จะ

จัดส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม   และส่วนที่  ๒ 

เป็นรายงานลับ  ซึ่งเป็นผลการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก  โดยจะแจกให้

สมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุม  (ซึ่งสมาชิกจะต้องส่งคืนเมื่อการประชุมแล้วเสรจ็

เพ่ือนาํไปทาํลาย) 

 

 

- ๔ - 
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  ขั้นการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานของคณะกรรมาธกิารแล้ว  จะบรรจุ

ระเบยีบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน  โดยในการพิจารณา  ที่ประชุมวุฒิสภา

จะพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาหรือรายงานเปิดเผยก่อน  หลังจากนั้น

คณะกรรมาธิการจะร้องขอให้มีการประชุมลับ  ทั้งนี้   โดยคณะกรรมาธิการ 

จะประสานงานให้สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสี่ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของวุฒิสภาร้องขอให้มกีารประชุมลับ  โดยประธานวุฒิสภา

จะสั่งให้งดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสยีง  และวิทยุโทรทศัน์  

และสั่งให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกนอกห้องประชุม  รวมทั้งสั่งให้งดใช้

เคร่ืองมอืสื่อสารทุกชนดิ   

 เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายงานลับแล้วเสรจ็  จะเป็นการประชุมวุฒิสภา

โดยเปิดเผย  เพ่ือมมีตใิห้ความเหน็ชอบผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ

สรรหา  โดยวิธลีงคะแนนลับด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก  

 

 

 เมื่อวุฒิสภาลงมตใิห้ความเหน็ชอบผู้ตรวจการแผ่นดนิโดยได้รับความ

ยินยอมของผู้นั้นแล้ว  หากผู้ได้รับความเหน็ชอบเป็นข้าราชการซ่ึงมตีาํแหน่ง

หรือเงินเดือนประจําหรือเป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

รัฐวสิาหกจิ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นกรรมการ  หรือที่ปรึกษาของ

รัฐวิสาหกจิ  หรือของหน่วยงานของรัฐ  หรือดาํรงตาํแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  

บริษัท  หรือองค์การที่ดาํเนินธรุกจิโดยมุ่งหาผลกาํไร  หรือรายได้มาแบ่งปันกนั

หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  หรือประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  บุคคลนั้น 

จะเร่ิมปฏบิตัหิน้าที่ได้ต่อเมื่อ  ได้ลาออกหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่า

ตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอสิระดังกล่าวแล้ว  ซึ่งต้องกระทาํภายใน  ๑๕  วัน  

นับแต่วันที่ได้รับความเหน็ชอบ   

กรณทีีว่ฒุสิภาใหค้วามเห็นชอบ 

- ๕ - 

- ๕ - 



 -๓๔- 

 ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ลาออกหรือไม่เลิกประกอบวิชาชีพอสิระภายใน

เวลาที่กาํหนด  จะถอืว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับความเหน็ชอบให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดนิ  

และต้องมกีารสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดนิใหม่ 

  

 

 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่ อใด  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

รัฐธรรมนูญกาํหนดให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาพร้อมด้วย

เหตผุลเพ่ือให้ดาํเนินการสรรหาใหม่ 

กรณทีีว่ฒุสิภาไม่ใหค้วามเห็นชอบ   

 หากคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เห็นด้วยกบัวุฒิสภา

และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์  กจ็ะเข้าสู่กระบวนการ

แต่งตั้งบุคคลดงักล่าวต่อไป 

 ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์  จะต้องเร่ิมกระบวนการ 

สรรหาใหม่และต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มี

เหตใุห้ต้องสรรหาใหม่ 

  •  การเลือกประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 

    เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดินครบทั้ง  ๓  คน  

และผู้ได้รับความเหน็ชอบ  ได้ลาออกจากตาํแหน่งต่างๆ  แล้ว  จะมีการประชุม

และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  แล้วแจ้งผลให้

ประธานวุฒิสภาทราบ 

 

๓.  

 หลังจากที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  แล้วเสร็จ  ประธาน

วุฒิสภาจะนํารายชื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ขึ้นกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และเป็นผู้ลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งดงักล่าว 

ขัน้การโปรดเกลา้ฯ  แต่งตัง้โดยพระมหากษัตริย ์



 -๓๕- 

 บทบาทหนา้ทีข่องผูต้รวจการแผ่นดิน

 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอาํนาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวน  

ตามคําร้องเรียนเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  การปฏิบัตินอกเหนือ 

อาํนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  

ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาํเนินการ

ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  

(ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล) การดาํเนินการเกี่ยวกับ

จริยธรรมของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การติดตาม

ประเมินผลและจัดทาํข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึง

ข้อพิจารณาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญในกรณทีี่เหน็ว่าจาํเป็น 13

๑๔ 

   

 

๓๓๓ . . . คณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 

เรียกโดยย่อว่า  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 

คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก  ๘  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม

คาํแนะนาํของวุฒิสภาจากผู้ที่มคีวามซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ประจักษ์ 

  กรรมการ  ป.ป.ช.  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ๙  ปี  นับแต่วันที่

พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง  และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

 

 

 การได้มาซึ่งกรรมการ  ป.ป.ช.  มทีี่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการ

สรรหา จากนั้น  จึงเสนอรายชื่ อผู้ที่ ผ่านการสรรหาให้วุฒิสภาพิจารณา 

ให้ความเหน็ชอบ  หากวุฒิสภาให้ความเหน็ชอบแล้ว  จึงเสนอรายชื่อเพ่ือทรง 

กระบวนการไดม้าซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.   

                                         
๑๔

 ผู้ตรวจการแผ่นดนิ,  รายงานประจาํปี  ๒๕๕๓. หน้า  ๒ 



 -๓๖- 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  โดยสรปุกระบวนการดงักล่าวมี  ๓  ขั้นตอน  

ดงันี้  

๑.  

 •  องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา 

ขัน้การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

   คณะกรรมการสรรหา  มีจาํนวน  ๕  คน  ประกอบด้วย  ประธานศาลฎกีา  

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสงูสดุ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

และผู้นาํฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  

  หลักเกณฑ์และว ิธ ีการดํา เน ินการของคณะกรรมการสรรหา 

เป็นเช่นเดยีวกบัการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

  

๒.  

 ขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา  แบ่งเป็น  ๒  ขั้นตอน  คอื   

ขัน้การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบของวฒุสิภา 

 •  ขั้นการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทาง

จริยธรรม 

 •   ขั้นการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

 โดยการดําเนินการในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ

วุฒิสภานี้ เป็นเช่นเดยีวกบักรณผู้ีตรวจการแผ่นดนิ 

 

    การเลือกประธานกรรมการ  ป.ป.ช. 

   เมื่อวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่ อ 

ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ป.ป.ช.  ครบทั้ง  ๙  คน  และผู้ได้รับความเหน็ชอบ 

ได้ลาออกจากตาํแหน่งต่าง ๆ  แล้ว  ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ  ป.ป.ช.  

จะประชุมและเลือกกนัเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว

แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

 



 -๓๗- 

๓.  

   หลังจากที่ได้ดาํเนนิการตามขั้นตอนต่าง ๆ  แล้วเสรจ็  ประธานวุฒิสภา

จะนํารายชื่อประธานกรรมการและกรรมการ  ป.ป.ช. ขึ้ นกราบบังคมทูล 

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ ง  และเป็นผู้ลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการแต่งตั้งดงักล่าว 

ขัน้การโปรดเกลา้ฯ  แต่งตัง้ 

  

 

 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ มอีาํนาจหน้าที่

ดาํเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน  หนี้ สิน  ของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไต่สวนข้อเทจ็จริงและทาํความเห็นในกรณีที่มีการ

ร้องขอถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งดํารงตําแหน่งระดับสูง วินิจฉัยกรณี

เจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อ

ตําแหน่งหน้าที่   รวมทั้งในการกํากับดูแลคุณธรรม  และจริยธรรมของ 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง 14

๑๕ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ  

 

๔๔๔ .  .  .  คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน    

     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ  มจีาํนวน  ๗  คน  ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และกรรมการอื่นอกี  ๖  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความชาํนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน  

การบญัชี  การตรวจสอบภายใน  การเงิน  การคลัง  และด้านอื่น  และต้องเป็น 

ผู้มคีวามซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ประจกัษ์ 

                                         
๑๕

 วิชา  มหาคุณ  กรรมการ ป.ป.ช., คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีต 

ปัจจุบัน  อนาคต.  ๒๕๕๓  หน้า  ๔ - ๕ 



 -๓๘- 

  กรรมการตรวจเงินแผ่นดนิมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ๖  ปี 

นบัแต่วนัที่พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง  และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

 

   กระบวนการไดม้าซึง่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดนิ

  กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีขั้นตอน 

การดาํเนินการเหมอืนกบัการได้มาซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดนิ   โดยคณะกรรมการ

สรรหามีจาํนวน  ๗  คน  มีองค์ประกอบเหมือนกับคณะกรรมการสรรหา

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

   

 

 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวาง

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน  การกาํหนดหลักเกณฑม์าตรฐานเกี่ยวกบัการ

ตรวจเงินแผ่นดิน  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเ ร่ืองวินัย 

ทางงบประมาณและการคลัง  การให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํ  การเสนอแนะ

ให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง  เกี่ยวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน การกาํหนดโทษปรับ

ทางการปกครอง  การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและ 

การคลัง  ในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด  การพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารง

ตาํแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และการดาํเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ 

ในพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๔15

๑๖ 

บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

 

 

 

                                         
๑๖

 สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๕๒,หน้า  ๕ 



 -๓๙- 

๕๕๕ .  .  .  ผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดินผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดินผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน   

     ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดนิ  มจีาํนวน  ๑  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

เป็นที่ประจักษ์ 

    ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ  มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง  ๕  ปี  นับแต่

วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 16

๑๗
 

 

  กระบวนการไดม้าซึง่ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดิน

 

           

  กระบวนการได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ  มขีั้นตอนการดาํเนินการ

เหมอืนกบักรณผีู้ตรวจการแผ่นดนิ  โดยคณะกรรมการสรรหามีจาํนวน  ๗  คน  

มอีงคป์ระกอบเหมอืนกบัคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

   ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดิน มีอาํนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการและลูกจ้างสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยให้มีรองผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติราชการในกจิการของสาํนักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอกให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็น

ผู้แทนสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ  เพ่ือการนี้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะ

มอบอาํนาจให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติราชการ 

เฉพาะอย่างแทนกไ็ด้  ทั้งต้องเป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ

กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 17

๑๘ 

บทบาทหนา้ทีข่องผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดนิ   

                                         
๑๗

 กาํหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
๑๘

 สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๕๒,หน้า  ๕ 



 -๔๐- 

๖๖๖ .  .  .  ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญตลุาการศาลรฐัธรรมนูญตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ   ซึ่งมจีาํนวน  ๙  คน  ประกอบด้วย  

ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง  และตลุาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอกี  ๘  คน  

ซึ่ งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา  จากบุคคล

ดงัต่อไปนี้  

   (๑)  ผู้พิพากษาในศาลฎกีา  ซึ่งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษา

ศาลฎีกา  ซ่ึงได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  โดยวิธีลงคะแนนลับ  

จาํนวน  ๓  คน 

   (๒)  ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ  ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  โดยวิธีลงคะแนนลับ  จาํนวน  ๒  คน  

  (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริง  และได้รับเลือกตามมาตรา  ๒๐๖ 1 8

๑๙   
จาํนวน  ๒  คน  

   (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือ

สงัคมศาสตร์อื่น  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

อย่างแท้จริง  และได้รับเลือกตามมาตรา  ๒๐๖19

๒๐
  จาํนวน  ๒  คน   

 ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ

ได้รับเลือกให้เป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญตาม  (๑)  หรือ  (๒)  รัฐธรรมนูญบญัญัติ

ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

แล้วแต่กรณี  เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่

กฎหมายกาํหนด  และมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่เหมาะสม

จะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณ ี  

                                         
๑๙

 หมายถึง  ได้รับเลือกจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและได้รับความเห็นชอบ 

จากวฒิุสภา 
๒๐

 หมายถึง  ได้รับเลือกจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและได้รับความเห็นชอบ 

จากวฒิุสภา 

- ๒ - 



 -๔๑- 

  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  มีวาระ 

การดาํรงตาํแหน่ง  ๙  ปี  นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และ 

ดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

 

กระบวนการไดม้าซึง่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

แบ่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม  (๑)  และ  (๒)  ซึ่งจะมี

ขั้นตอนการได้มาที่แตกต่างจากตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ทรงคุณวฒิุ  ตาม  (๓)  

และ  (๔)  โดยตลุาการศาลรัฐธรรมนูญตาม  (๑)  และ  (๒)  จะมาจากการ

เลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีา  และที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ  

ตามลาํดบั   โดยสาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภาในฐานะฝ่ายธรุการของประธานวุฒิสภา

จะมหีนงัสอืแจ้งไปยังศาลฎกีาและศาลปกครองสงูสดุ  เพ่ือพิจารณาดาํเนนิการ 

     

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม  (๓)  และ  (๔)  จะมีขั้นตอน 

การได้มา ดงันี้   

๑. สํานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภาในฐานะฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการสรรหา  จะมหีนังสอืแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง  คอื 

๑.๑ ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร  และผู้นาํฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ซ่ึงเป็นกรรมการสรรหา

โดยตําแหน่ง  เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 

ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  

๑.๒ ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธาน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ และประธานกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือขอให้ดาํเนินการคัดเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน   

เพ่ือประกอบเป็นกรรมการสรรหาตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 



 -๔๒- 

หลังจากที่ได้รายชื่อคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ครบจาํนวนแล้ว  ประธานวฒุิสภาจะออกประกาศวุฒิสภา  เร่ือง  คณะกรรมการ

สรรหาตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  และจะมกีารนดัประชุมคณะกรรมการสรรหา 

เป็นคร้ังแรก  และเนื่องจากคณะกรรมการสรรหามีระยะเวลาการดาํเนินการ 

ที่ถูกจาํกัดไว้ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีเหตุทาํให้ต้องมีการเลือกบุคคล 

ให้ดาํรงตาํแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น  ในการดาํเนินการสรรหา

ของคณะกรรมการสรรหา  จึงมีการประชุมเพียง  ๒  คร้ัง  โดยมีขั้นตอน 

ในการดาํเนินการเช่นเดยีวกบัการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 สําหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตาม  (๓)  และ  (๔)  จะมี

กระบวนการได้มาจาก  ๓  ขั้นตอน  ดงันี้  

 

๑.  

 •  องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา 

ขัน้การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

   คณะกรรมการสรรหา  มจีาํนวน  ๕  คน  ประกอบด้วย  ประธาน 

ศาลฎกีา  ประธานศาลปกครองสงูสดุ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ผู้นาํฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร  และประธานองคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกนัเอง 

ให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ   

  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาต ิ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 หลักเกณฑ์และว ิธ ีการดํา เน ินการของคณะกรรมการสรรหา 

เป็นเช่นเดยีวกบัการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

 

 

 



 -๔๓- 

๒.  

 ขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา  แบ่งเป็น  ๒  ขั้นตอน  คอื   

ขัน้การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบของวฒุสิภา 

 •  ขั้นการตรวจสอบประวตั ิ ความประพฤต ิ และพฤตกิรรมทางจริยธรรม 

 •   ขั้นการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

 โดยการดําเนินการในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ

วุฒิสภานี้   เป็นเช่นเดยีวกบักรณผู้ีตรวจการแผ่นดนิ 

 

 •  การเลือกประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

    เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎกีา  ที่ประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ  

และวุฒิสภาได้เลือกและให้ความเห ็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   

ครบทั้ง  ๙  คน  และผู้ได้รับเลือกและได้รับความเหน็ชอบ  ได้ลาออกจาก

ตาํแหน่งต่างๆ  แล้ว 2 0

๒๑
 จะมีการประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

 

๓.  

 หลังจากที่ได้ดาํเนนิการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วเสรจ็  ประธานวุฒิสภา

จะนํารายชื อ่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และเป็นผู้ลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งดงักล่าว 

ขัน้การโปรดเกลา้ฯ  แต่งตัง้โดยพระมหากษัตริย ์

 

 

                                         
๒๑

 ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด  ต้องลาออกจากตําแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระข้างต้น 

ภายใน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัที่ได้รับเลอืกด้วย 

 



 -๔๔- 

 

         ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยร่างกฎหมาย

และกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพ่ือรักษาความเป็นกฎหมาย

สงูสดุของรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิจิฉัยปัญหาเกี่ยวกบัอาํนาจหน้าที่ขององคก์ร 

ตามรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง

และกรณีจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน หรือจงใจ 

ย่ืนบญัชีเป็นเทจ็ รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยปัญหาต่างๆ  ตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง 

บทบาทหนา้ทีข่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

๗๗๗ .  .  .  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   มีจํานวน  ๗  คน 

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และกรรมการอื่นอีก  ๖  คน  

ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งมีความรู้  

หรือประสบการณด้์านการคุ้มครองสทิธเิสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์  

ทั้ งนี้   โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน 

ด้านสทิธมินุษยชนด้วย 

  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ๖  ปี 

นบัแต่วนัที่พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ง  และดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดยีว 

 

 กระบวนการไดม้าซึง่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ มขีั้นตอน

การดาํเนินการเหมือนกบักรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยคณะกรรมการสรรหา 

มจีาํนวน  ๗  คน  มอีงคป์ระกอบเหมอืนกบัคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

   

 

 

 



 -๔๕- 

 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือการละเลยการกระทาํอนัเป็นการละเมดิ

สทิธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสม 

ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทาํ   หรือละ เลยการกระทาํดังกล่า ว   

การเสนอแนะแนวนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  กฎหมาย

หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  การส่งเสริมการศึกษา  วิจัย   

ความร่วมมอื และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  การจัดทาํรายงาน

ประจําปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  และ

เสนอต่อรัฐสภา รวมทั้งการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลปกครอง  และการฟ้องคดตี่อศาลยุตธิรรมแทนผู้เสยีหาย  ตามมาตรา  ๒๕๗  

วรรคหนึ่ง (๒)  (๓)  และ  (๔)21

๒๒ 

บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

 

 ๘๘๘ .  .  .  องคก์รองคก์รองคก์รอยัการอยัการอยัการ       องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญอีกองค์กรหนึ่ง 

ที่วุฒิสภามีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง  

อัยการสูงสุด  โดยตําแหน่งอัยการสูงสุดเป็นตําแหน่งที่จะต้องผ่านการ 

ให้ความเหน็ชอบของวฒิุสภา  โดยมขีั้นตอนการได้มา  ดงันี้  

การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตําแหน่งต้องเป็นไป 

ตามมติของคณะกรรมการอยัการและได้รับความเหน็ชอบจากวุฒิสภา  และ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  

 

 

                                         
๒๒

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย  ปี  ๒๕๕๑  –  ๒๕๕๒  หน้า  ๘ 



 -๔๖- 

 กระบวนการไดม้าซึง่อยัการสงูสุด

๑.  

  ม ี ๓  ขั้นตอน  ดงันี้  

ขัน้การคัดเลอืกของคณะกรรมการอัยการ

 ในการคัดเลือกของคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) จะพิจารณา 

เร่ืองการพ้นจากตาํแหน่งอัยการสูงสุด  (คนเก่า)  ก่อน  แล้วจึงพิจารณา 

เล่ือนตาํแหน่งและแต่งตั้งอัยการสูงสุด  (คนใหม่)  โดยประธานกรรมการ

อยัการ  จะเสนอเร่ืองต่อ  ก.อ.  เพ่ือพิจารณา  ซ่ึงกรณีการพ้นจากตาํแหน่ง

อยัการสงูสดุ  ก.อ.  จะมมีตรัิบทราบการพ้นจากตาํแหน่ง  ส่วนกรณกีารเล่ือน

ตาํแหน่ง  และแต่งตั้งอยัการสงูสดุ  ก.อ.  จะมมีตใิห้ความเหน็ชอบ   

   

 เมื่อ ก.อ. มีมติแล้ว  สาํนักงานอัยการสูงสุดจะเสนอเร่ืองการให้

อยัการสงูสดุพ้นจากตาํแหน่ง  และการแต่งตั้งอยัการสงูสดุต่อประธานวุฒิสภา  

เพ่ือขอให้วุฒิสภาให้ความเหน็ชอบ  และดาํเนนิการตามรัฐธรรมนูญต่อไป 

 

๒.  

 ขั้นการพิจารณาของวฒุิสภา   แบ่งเป็น   ๒   ขั้นตอน  คอื   

ขัน้การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบของวฒุสิภา 

 •  ขั้นการตรวจสอบประวตั ิ  ความประพฤต ิ  และพฤตกิรรมทางจริยธรรม   

 •  ขั้นการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

 

 ขั้นการตรวจสอบประวติั  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม 

 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับเร่ืองทั้ง  ๒  กรณีแล้ว  จะนําเร่ืองเข้าสู่ 

การพิจารณาของวุฒิสภา  โดยประธานวุฒิสภาจะเรียกประชุมวุฒิสภา 

เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมาธกิาร  ตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ  เพ่ือทาํหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 

ผู้ได้รับการเสนอชื่ อให้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด  รวมทั้ง  รวบรวม

ข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานอันจํา เ ป็น  แล้วรายงานต่อวุฒิสภา 

เพ่ือประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้   การดําเนินการของคณะกรรมาธิการ 

จะเป็นไปตามวิธทีี่กาํหนดในข้อบงัคบัการประชุมวุฒิสภา  

- ๔ - 



 -๔๗- 

  หลักการที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ดาํเนินการมา  

ได้กาํหนดให้การประชุมของคณะกรรมาธิการต้องกระทาํเป็นการลับและ 

เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อมสีทิธชิี้แจงข้อมูล  ข้อเทจ็จริงที่จะก่อให้เกดิ

ความเสยีหาย  ในกรณทีี่ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุต ิ  

  เมื่อคณะกรรมาธกิารดาํเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  จะต้องทาํรายงาน

เสนอต่อประธานวฒุิสภาซึ่งตามข้อบงัคบัฯ  กาํหนดให้คณะกรรมาธกิารจัดทาํเป็น

รายงานลับ  

 ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการจะจัดทาํรายงานเป็น  ๒  ส่วน  คือ  

ส่วนที่  ๑  เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา  หรือรายงานเปิดเผย  ที่จะ

จัดส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม   และส่วนที่  ๒  เป็น

รายงานลับซึ่ ง เป็นผลการตรวจสอบข้อมูลในเ ชิง ลึก  โดยจะแจกให้ 

สมาชกิวฒิุสภาในที่ประชุม  (ซึ่งสมาชิกจะต้องส่งคนืเมื่อการประชุมแล้วเสรจ็

เพ่ือนาํไปทาํลาย) 

 

 ขั้นการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานของคณะกรรมาธกิารแล้ว  จะบรรจุ

ระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน  โดยที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาหรือรายงานเปิดเผยก่อน  หลังจากนั้ น  

คณะกรรมาธกิารจะร้องขอให้มกีารประชุมลับ  ทั้งนี้   โดยคณะกรรมาธกิารจะ

ประสานงานให้สมาชิกจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มอียู่ของวุฒิสภาร้องขอให้มีการประชุมลับ  โดยประธานวุฒิสภาจะสั่งให้

งดการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสยีง  และวิทยุโทรทศัน์  และสั่งให้ 

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกนอกห้องประชุม  รวมทั้งสั่งให้งดใช้เคร่ืองมือ

สื่อสารทุกชนดิ   

 

- ๕ - 



 -๔๘- 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายงานลับแล้วเสรจ็  จะเป็นการประชุมวุฒิสภา

โดยเปิดเผย  ทั้งนี้   ในลาํดับแรกที่ประชุมจะได้พิจารณาและลงมติให้ความ

เห็นชอบให้อัยการสูงสุด  (คนเก่า)  พ้นจากตําแหน่งก่อน  หลังจากนั้น 

จะเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่ง

อยัการสงูสดุ  (คนใหม่)  โดยวิธลีงคะแนนลับด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก  

 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ  ประธานกรรมการอัยการ  

ด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอัยการจะต้องเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเป็นอยัการสงูสดุต่อวุฒิสภา  เพ่ือให้ความเหน็ชอบต่อไปจนกว่า

วุฒิสภาจะให้ความเหน็ชอบ 

 

๓.  

 หลังจากที่วุฒิสภาให้ความเหน็ชอบแล้วประธานวุฒิสภาจะนาํความขึ้น

กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และเป็นผู้ลงนาม 

รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งดงักล่าว 

ขัน้การโปรดเกลา้ฯ  แต่งตัง้โดยพระมหากษัตริย ์

 

 องค์กรอัยการมีสถานะเป็นนิติบุคคล  พนักงานอัยการมีอิสระ 

ในการพิจารณาสั่งคด ี และการปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม  องค์กร

อยัการมหีน่วยธรุการที่เป็นอสิระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ

การดาํเนินการอื่นโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติการ

ตามที่กฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที่ของพนักงานอยัการหรือสาํนักงาน

อยัการสงูสดุ22

๒๓ 

บทบาทหนา้ทีข่ององค์กรอัยการ   

                                         
๒๓

 สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  บทความทางวิชาการงานสัมมนาทางวิชาการ  ขององค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ  คร้ังที่  ๑ เร่ือง  บทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประเทศ 

“บทบาทของสาํนกังานอยัการสงูสดุกบัการพัฒนาประเทศ”  หน้า  ๘๓ 



 -๔๙- 

บทท่ี ๓ 

การตรวจสอบประวติั  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ  

-------------------- 

หลังจากที่ประธานวฒิุสภาได้รับรายงานการสรรหาของคณะกรรมการ

สรรหาแล้ว  ประธานวุฒิสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

เป็นเร่ืองด่วน  และนาํเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของวฒุิสภา  เพ่ือให้วฒุ ิสภาแต่งตั้ง

คณะกรรมาธกิารขึ้นคณะหนึ่ง  เพ่ือทาํหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤต ิ 

และพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือตามมาตรา  ๑๒๑ 

ของรัฐธรรมนูญ  ในกรณีท่ีเป็นองค์กรที่กาํหนดไว้ในมาตรา  ๑๒๑2 3

๒๔  หรือ 

การตั้งคณะกรรมาธิการตามมาตรา  ๑๓๕  ของรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่มิได้เป็น

องคก์รที่กาํหนดไว้ในมาตรา  ๑๒๑  ทั้งนี้   ในการตั้งคณะกรรมาธกิารดงักล่าว  

ที่ประชุมวฒุิสภาจะกาํหนดระยะเวลาในการทาํหน้าที่ของคณะกรรมาธกิารไว้ด้วย  

ซ่ึงหากคณะกรรมาธิการไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กาํหนด  กส็ามารถขอขยายเวลาการพิจารณาจากที่ประชุมวุฒิสภา หรือจาก

ประธานวุฒิสภา  หากเป็นกรณีที่ครบกาํหนดเวลาในระหว่างปิดสมัยประชุม

หรือในระหว่างที่อยู่ในสมยัประชุมสามญันิตบิญัญัตไิด้    

                                         
๒๔

 องค์กรที่กาํหนดไว้ในมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ  คือ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  อัยการสูงสุด  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ  ศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่วุฒิสภาเลือก   

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ประธานศาลปกครองสูงสุด  กรรมการตุลาการศาลปกครอง

ผู้ทรงคุณวุฒิที่วุฒิสภาเลือก  และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิ



 -๕๐- 

โดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  กําหนดให้คณะกรรมาธิการ 

มจีาํนวนไม่เกนิ  ๑๕  คน  ซึ่งมาจากสมาชกิที่คณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการ

วุฒิสภาเสนอช่ือ  จํานวน  ๓  คน  และจํานวนที่เหลือให้ที่ประชุมวุฒิสภา

เลือกจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาเสนอจาก

กรรมาธิการคณะนั้น ๆ  คณะละ  ๑  คน  (จํานวน  ๒๒  คณะ)  ซึ่ งใน 

บางกรณี  ที่ประชุมวุฒิสภาอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

เป็นการชั่วคราว  เฉพาะกรณเีพ่ือตั้งคณะกรรมาธกิารในจาํนวนที่มากกว่า  ๑๕  คน  

เช่น  จาํนวน  ๒๒  คน  หรือ  ๒๕  คน  เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีผู้แทนจาก

คณะกรรมาธกิารสามญัประจาํวุฒิสภาในจาํนวนที่มากขึ้น 
ข้อแตกต่างของคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้ นตามมาตรา  ๑๒๑  และ

มาตรา  ๑๓๕  ของรัฐธรรมนูญ  คือ  การประชุมของคณะกรรมาธิการตาม

มาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ  จะมีข้อบังคับการประชุมกาํหนดไว้เป็นการ

เฉพาะ  กล่าวคอื  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้กาํหนดไว้

ในหมวด  ๕  การดาํเนินการของคณะกรรมาธิการตามมาตรา  ๑๒๑  ของ

รัฐธรรมนูญ  ข้อ  ๑๐๑ – ข้อ  ๑๑๐  โดยสรุปคือ  การกาํหนดว่าในกรณีที่มี

ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงอนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

และข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุติ  บุคคลดังกล่าวมีสิทธิชี้ แจง 

และแถลงข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวเพ่ือความเป็นธรรม  การประชุม

ของคณะกรรมาธิการใ ห้กระทํา เ ป็นการลับ  การจัดทํารายงานของ

คณะกรรมาธิการให้จัดทาํเป็นรายงานลับ  ซึ่งจะต้องนําไปทาํลายเมื่อการ

พิจารณาแล้วเสรจ็ 
ส่วนคณะกรรมาธกิารตามมาตรา  ๑๓๕  นั้น  ข้อบงัคบัการประชุมวุฒิสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  มิได้กาํหนดว่าการประชุมคณะกรรมาธกิารต้องกระทาํเป็นการลับ 

ไว้โดยตรงเหมือนเช่นกรณีคณะกรรมาธิการ  ตามมาตรา  ๑๒๑ โดยกาํหนด 

แต่เพียงว่า  ในกรณีประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการประชุม  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ  รวมทั้ง   

ในเร่ืองของการจัดทํารายงานลับที่มิได้มีการกําหนดให้คณะกรรมาธิการ 

ตามมาตรา  ๑๓๕  ต้องจัดทาํเป็นรายงานลับ 
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ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา  คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทาํหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ทั้งกรณีที่ตั้งขึ้ นตามมาตรา  ๑๒๑  และมาตรา  ๑๓๕  

ของรัฐธรรมนูญ  จะมีแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน  โดยมีแนวทางในการ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี้  

แนวทางในการดําเนินการตรวจสอบประวติั  ความประพฤติ  และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 

ในการประชุมคณะกรรมาธกิารคร้ังแรก  ที่ประชุมจะมีมติเลือกบุคคล

ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   

ซึ่งประกอบด้วยตาํแหน่งประธานคณะกรรมาธกิาร  รองประธานคณะกรรมาธกิาร  

เลขานุการคณะกรรมาธกิาร  โฆษกคณะกรรมาธกิาร  หรืออาจมีตาํแหน่งอื่น

ตามความจําเป็น  ทั้ งนี้   โดยมีข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ตามข้อบงัคบัการประชุมวฒิุสภา   

หลังจากนั้น  คณะกรรมาธิการจะพิจารณากําหนดแนวทางการ

ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม  โดยการ

ดาํเนนิการที่ผ่านมา   นอกจากคณะกรรมาธกิารจะตรวจสอบประวตั ิ ความประพฤต ิ 

และพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว  คณะกรรมาธกิาร

จะตรวจสอบไปถึงกระบวนการสรรหาด้วย  โดยอาจตั้งคณะอนุกรรมาธกิารขึ้ น

เพ่ือทาํหน้าที่ดังกล่าว  แล้วรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมาธกิารทราบ 

ซ่ึงในแนวทางที่ผ่านมาจะมทีั้งกรณทีี่คณะกรรมาธกิารได้ตั้งคณะอนุกรรมาธกิาร 

และกรณทีี่ใช้การพิจารณาตรวจสอบร่วมกนัทั้งคณะโดยไม่ตั้งคณะอนุกรรมาธกิาร   

ทั้งนี้   ในการประชุมคณะกรรมาธิการจะเป็นการประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังได้

จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการประชุม  และได้รับอนุญาตจากประธาน

คณะกรรมาธกิาร   
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การตรวจสอบประวติั  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ในการตรวจสอบประวตั ิ ความประพฤต ิ และพฤตกิรรมทางจริยธรรมนั้น 

คณะกรรมาธกิารจะส่งรายชื่อ  ประวตัโิดยย่อ  ซึ่งจะประกอบด้วยวันเดือนปีเกดิ 

ที่อยู่  ประวัตกิารศึกษา  ประวัตกิารทาํงานที่ผ่านมา  และหมายเลขประจาํตัว

ประชาชนของผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือตรวจสอบ

ประวตั ิ ความประพฤต ิ และพฤตกิรรมทางจริยธรรม  ดงันี้  

๑. การตรวจสอบคุณสมบตัแิละลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาํหนด  

โดยคณะกรรมาธิการจะมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สาํนัก

บริหารงานทะเบยีน  กรมบงัคบัคด ี สาํนักงานศาลยุตธิรรม  เป็นต้น 

๒. การตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และข้อมูลทั่วไป  กรณีนี้

คณะกรรมาธิการจะมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในด้านการข่าว 

หรือความมั่นคง  เช่น  ศูนย์รักษาความปลอดภัย  สาํนักข่าวกรองแห่งชาต ิ 

กองบญัชาการตาํรวจสนัติบาล  กองทะเบียนประวัติอาชญากร  สาํนักกจิการ

ความมั่นคงภายใน  เป็นต้น  

๓. การตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทาง

จริยธรรมในการรับราชการ  หรือในการทาํงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 

โดยจะขอให้หน่วยงานต้นสงักดัแจ้งให้ทราบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีประวัติ

และความประพฤติในระหว่างที่รับราชการ  หรือการทาํงานในหน่วยงานนั้น

อย่างไรเคยถูกลงโทษทางวนิยับ้างหรือไม่  อย่างไร 

๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เร่ืองการตรวจสอบประวัติ  ความ

ประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม  โดยคณะกรรมาธิการจะทาํหนังสือ

ขอความร่วมมอืไปยังสมาชกิวฒุิสภา  สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  ส่วนราชการต่างๆ  

สถาบันการศึกษา  รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  ทั้งด้านหนังสือพิมพ์  

วิทยุกระจายเสยีง  และวิทยุโทรทศัน์  เพ่ือขอให้ช่วยเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์

ให้ประชาชนได้รับทราบว่าขณะนี้ คณะกรรมาธิการกาํลังทาํหน้าที่ตรวจสอบ 

ประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ
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เสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่งนั้นๆ  หากบุคคลใดมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณา  หรือมีข้อร้องเรียนต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อคนใดกส็ามารถ 

ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธกิารได้  โดยคณะกรรมาธกิารจะเปิดรับฟังความคิดเหน็

ทางตู้   ปณ. ๔๕  ปณ.ฝ. รัฐสภา  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕  พร้อมทั้งเปิดรับฟัง

ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ และเผยแพร่ข้อมูล

ใน  Internet ที่เวบ็ไซตข์องวุฒิสภา  (www.senate.go.th)  ด้วย   

ทั้งนี้   ในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ 

คณะกรรมาธิการจะกาํหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลกลับมาภายใน  ๗ วัน 

หรือ  ๑๕  วัน  ตามแต่ระยะเวลาที่คณะกรรมาธกิารได้รับมอบหมายจากวุฒิสภา  

(รายชื่อหน่วยงานและเร่ืองที่ขอให้ทาํการตรวจสอบปรากฏตามภาคผนวก) 

การเชิญผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือมาเขา้ร่วมประชุมเพือ่มาใหข้อ้เท็จจริง

หรือช้ีแจงขอ้รอ้งเรียน 

ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาได้กาํหนดไว้ว่า  หากปรากฏว่า 

มีข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้ได้รับการ

เสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และข้อมูลหรือ

ข้อเทจ็จริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุต ิ บุคคลดงักล่าวมีสทิธชิี้ แจงและแถลงข้อเทจ็จริง 

เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวเพ่ือความเป็นธรรม2 4

๒๕
 ดังนั้น  เมื่อปรากฏว่า  ผู้ได้รับ 

                                         
๒๕

 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๐๔  “เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรง

ตาํแหน่งใด  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมาธิการสามัญตามข้อ ๑๐๑ อาจเรียก

เอกสารหรือพยานหลักฐานอันจาํเป็นจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเทจ็จริง 

หรือแสดงความเหน็ได้ตามที่เหน็สมควร  รวมทั้ง  ให้มีหนังสือเชิญบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

ให้ดาํรงตาํแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาให้ข้อเทจ็จริง หรือช้ีแจงเกี่ยวกับประวัต ิ

ความประพฤต ิ และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ประสงค์จะทราบ หากปรากฏว่ามีข้อมูลหรือ

ข้อเทจ็จริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงนั้นยังไม่เป็นที่ยุต ิให้บุคคลผู้ได้รับการ

http://(www.senate.go.th/�
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การเสนอชื่อคนใดมีเร่ืองถูกร้องเรียนกล่าวหา  คณะกรรมาธิการจะเชิญ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถาม  หรือให้ข้อมูล

ข้อเทจ็จริงกับคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการอาจเชิญผู้ร้องเรียน 

หรือผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงดงักล่าวด้วย 

การแสดงวิสยัทศัน ์

นอกจากการเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจง

ข้อมูลดงักล่าว  ซึ่งเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบประวัต ิ ความประพฤต ิ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมแล้ว  คณะกรรมาธิการจะเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์  เพ่ือพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ 

และมุมมองในการทาํหน้าที่ในการดาํรงตาํแหน่งนั้นว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด  

โดยในการดําเนินการที่ ผ่านมา  คณะกรรมาธิการจะใช้วิ ธีการตั้ งคําถาม 

ขึ้ น  ๑ – ๓  ข้อ  ซึ่ งเป็นคําถามกลางที่จะใช้กับผู้ได้รับการเสนชื่ อทุกคน 

โดยเท่าเทียมกัน  เพ่ือให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบคาํถามดังกล่าวภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมาธกิารกาํหนด  เช่น  คนละไม่เกนิ  ๕  นาท ี หรือ  ๑๐  นาท ี 

เป็นต้น  ทั้งนี้   โดยไม่มีการซักถาม  ซึ่งมีทั้งกรณีที่คณะกรรมาธิการจัดเป็น

การภายในและกรณทีี่คณะกรรมาธกิารจัดโดยเปิดเผย  โดยคณะกรรมาธกิาร

อาจจะทาํหนังสือเชิญสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟัง  หรืออาจอนุญาตให้

สื่อมวลชน  หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง  รวมทั้ง  อาจจัดให้มีการถ่ายทอด

เสยีงการแสดงวิสยัทศัน์ผ่านทางสถานีวิทยุของรัฐสภาด้วย 

 

                                                                                  
เสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีสิทธิช้ีแจงและแถลงข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าวเพ่ือความเป็นธรรม” 

 

 



 -๕๕- 

สาํหรับกรณีที่ ผู้ได้รับการเสนอชื่อคนใดไม่สามารถมาเข้าร่วมการ

แสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้   คณะกรรมาธิการจะไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธ ิ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในการได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด  แต่จะถือเป็นการ 

ตดัสทิธใินการแสดงวสิยัทศัน์ 

การจดัทํารายงานการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ 

เมื่อคณะกรรมาธกิารได้ดาํเนินการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤต ิ 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมเสร็จสิ้ นแล้ว  คณะกรรมาธิการจะรวบรวม

ข้อ เท็จจ ริงและพยานหลักฐานอันจํา เ ป็น  แ ล้ วจั ดทํา ร ายงานของ

คณะกรรมาธกิารเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา  โดยมีการเสนอรายงานเป็น  

๒  ส่วน  กล่าวคอื 

ในส่วนที่  ๑  เอกสารประกอบการพิจารณา  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล

ทั่วไปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่ อ  เช่น  ประวัติการศึกษา  ประวัต ิ

การทาํงาน  การแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่ อ  เป็นต้น  

โดยรายงานดังกล่าวจะจัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการล่วงหน้า 

ในส่วนที่  ๒

หลังจากที่คณะกรรมาธิการได้จัดทาํรายงานการตรวจสอบประวัติ

ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมเสร็จสิ้ นแล้ว  กจ็ะเสนอต่อ

ประธานวุฒิสภา  โดยในส่วนของรายงานลับ  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

กาํหนดให้คณะกรรมาธิการนาํเสนอในที่ประชุมวุฒิสภา  โดยไม่ต้องส่งไป

พร้อมกบัระเบยีบวาระการประชุมวุฒิสภา 

  รายงานลับ  (ข้อมูลเชิงลึก)  ซึ่งประกอบด้วย  ประเดน็

ข้อร้องเรียน  ประเดน็ซักถามของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือและผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนรายละเอยีดที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสอืร้องเรียน  เอกสารที่ผู้ได้รับ 

การเสนอชื่อนาํมาชี้แจงแก้ข้อร้องเรียน  เป็นต้น      

 



 -๕๖- 

 

บทท่ี ๔ 

การใหค้วามเห็นชอบหรือการเลือกของวุฒิสภา 

ใหบุ้คคลดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  

-------------------- 

หลังจากที่ประธานวุฒิสภาได้รับรายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว  

ประธานวุฒิสภาจะบรรจุเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน   

โดยในส่วนที่ เ ป็นเอกสารประกอบการพิจารณา  (รายงานเปิดเผย)  

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภาจะจัดส่งไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุม  เพ่ือให้

สมาชกิได้พิจารณาล่วงหน้า  แต่จะไม่จดัส่งรายงานลับของคณะกรรมาธกิารไปด้วย  

โดยก่อนวันประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองการให้ความเหน็ชอบหรือการ

เลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ คณะกรรมาธิการจะประสานงาน 

ให้สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๔  ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 

เท่าที่มอียู่ได้ลงลายมอืชื่อในญตัตทิี่จะร้องขอให้มกีารประชุมลับ  ตามมาตรา ๑๓๓

ของรัฐธรรมนูญ25

๒๖
 เพ่ือย่ืนต่อประธานวุฒิสภา   

 

 

 

                                         
๒๖

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๑๓๓  บัญญัติว่า “มาตรา ๑๓๓  การประชุม

สภาผู้แทนราษฎร การประชุมวฒิุสภา และการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผย

ตามลักษณะที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา  แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิก

ของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าที่มีอยู่รวมกัน 

แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ กใ็ห้ประชุมลบั” 

 



 -๕๗- 

เมื่อถึงระเบียบวาระการประชุมในเร่ืองดังกล่าว  ประธานวุฒิสภา 

จะได้ขอให้ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้แทนได้ช้ีแจงผลการตรวจสอบ

ประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของคณะกรรมาธกิาร 

ในภาพรวม  ซ่ึงการประชุมในช่วงนี้ จะเป็นการประชุมโดยเปิดเผย  สมาชิก

สามารถอภปิรายหรือซกัถามคณะกรรมาธกิารในประเดน็ที่สงสยัได้ 

หลังจากการพิจารณารายงานในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบ 

การพิจารณาหรือรายงานเปิดเผยแล้วเสรจ็  คณะกรรมาธิการจะร้องขอให้มี

การประชุมลับ  โดยประธานวุฒิสภาจะสั่งให้งดการถ่ายทอดการประชุม 

ทางวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์  รวมทั้ง  จะสั่งให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องออกนอกห้องประชุม  และสั่งให้งดใช้เคร่ืองมอืสื่อสารทุกชนดิ  

จากนั้น  เมื่อมีการประชุมลับ  เจ้าหน้าที่ของสาํนักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาจะแจกสําเนารายงานการประชุมลับให้แก่สมาชิกทุกท่านที่อยู่ 

ในห้องประชุม  ซึ่ งสมาชิกที่ รับสําเนารายงานลับไปต้องลงลายมือชื่ อใน 

ใบรับเอกสารเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย  เมื่อสมาชิกนําเอกสารมาส่งคืน  

เจ้าหน้าที่จะลงชื่อในใบรับคืนและคืนใบรับเอกสารดังกล่าวให้สมาชิก  ทั้งนี้  

สาํเนารายงานลับดงักล่าวสมาชิกจะนาํออกนอกห้องประชุมมไิด้   

ในการพิจารณาในที่ประชุม  สมาชิกจะมีการอภิปรายซักถามถึง 

ข้อสงสยั  ซึ่งคณะกรรมาธกิารจะมหีน้าที่ชี้แจงข้อเทจ็จริงต่าง ๆ  และเมื่อการ

ประชุมลับเสรจ็สิ้น  ประธานวุฒิสภาจะมีคาํสั่งให้มีการประชุมโดยเปิดเผย  

และจะขอให้สมาชิกส่งคืนสาํเนารายงานลับในที่ประชุมวุฒิสภาเพ่ือนําไป

ทาํลาย  โดยประธานคณะกรรมาธิการ  หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมาธิการ

มอบหมายจะเป็นผู้กาํกบัในการทาํลายนั้น26

๒๗   

                                         
๒๗

 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ข้อ  ๑๐๙  “เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณา

เสร็จแล้ว  ให้สมาชิกส่งคืนสําเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

ในที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือนาํไปทาํลายตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  



 -๕๘- 

จากนั้น  ประธานวุฒิสภาจะขอให้มีการลงคะแนนให้ความเหน็ชอบ

ด้วยวิธกีารลงคะแนนลับ  โดยใช้บตัรลงคะแนนที่สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

จัดทาํขึ้น  ซึ่งในบัตรลงคะแนนจะประกอบด้วยรายช่ือของบุคคลผู้ได้รับการ

เสนอชื่อทุกคน  พร้อมมีช่องลงคะแนน  โดยก่อนการลงคะแนน  ประธาน

วุฒิสภาจะขอให้มีการตั้งกรรมการนับคะแนนซึ่งมาจากสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม  

หรือใช้เคร่ืองออกเสยีงลงคะแนนตามที่ประธานวุฒิสภากาํหนด   

ในทางปฏบิตัทิี่ดาํเนนิการอยู่นั้น  เพ่ือความรวดเรว็  ประธานในที่ประชุม

จะขอให้ที่ประชุมใช้วิธกีารลงคะแนนด้วยเคร่ืองลงคะแนน  โดยการเสยีบบตัร

ลงคะแนน  โดยเคร่ืองลงคะแนนจะไม่มีการบันทกึรายชื่อสมาชิกที่ลงคะแนน

แต่อย่างใด  ซ่ึงจะทาํให้เป็นการลงคะแนนลับ  ส่วนในการใช้บตัรลงคะแนนนั้น 

เลขาธิการวุฒิสภาจะเรียกชื่อสมาชิกเรียงตามลําดับอักษรเพ่ือมารับบัตร

ลงคะแนนก่อนที่จะไปลงคะแนนยังคูหาที่จัดเตรียมไว้ในห้องประชุมวุฒิสภา   

และนาํบตัรที่ลงคะแนนแล้วมาหย่อนลงในกล่องรับบตัรลงคะแนน   

หลังจากสมาชิกลงคะแนนแล้วเสร็จ  ประธานวุฒิสภาจะขอให้

กรรมการตรวจนับคะแนนได้ทาํการตรวจนับคะแนน  โดยในการตรวจนับ  

กรรมการคนหนึ่งจะขานหมายเลขที่ได้รับความเห็นชอบในบัตรลงคะแนน 

ทลีะใบ  โดยมกีรรมการอกีคนหนึ่งทาํหน้าที่กาคะแนนลงในบอร์ดนับคะแนน  

เมื่อการนับคะแนนเสรจ็สิ้น  ประธานวุฒิสภาจะประกาศผลการลงคะแนน 

ให้ที่ประชุมทราบทนัท ี

 

 

 

                                                                                  
พ.ศ. ๒๕๔๔  ต่อไป  โดยให้ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมาธิการ

มอบหมาย เป็นผู้กาํกบัในการทาํลายนั้น” 

 



 -๕๙- 

บทท่ี  ๕ 

การดาํเนินการเพือ่ใหวุ้ฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 

-------------------- 

• 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ 

ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๕๘  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กฎหมายท่ีใหอํ้านาจ 

 

• 

๑. นายกรัฐมนตรี 

ตําแหน่งท่ีรอ้งขอถอดถอน 

๒ รัฐมนตรี 

๓. สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

๔. สมาชิกวุฒิสภา 

๕. ประธานศาลฎกีา 

๖. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

๗. ประธานศาลปกครองสงูสดุ 

๘. อยัการสงูสดุ 

๙. ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๑๐. กรรมการการเลือกตั้ง 

 ๑๑. ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

 ๑๒. กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 ๑๓. ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 



 -๖๐- 

 ๑๔. รองประธานศาลฎกีา 

 ๑๕. รองประธานศาลปกครองสงูสดุ 

 ๑๖. หัวหน้าสาํนักตลุาการทหาร 

 ๑๗. รองอยัการสงูสดุ 

 ๑๘. ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  พนักงานอยัการตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ประกาศกาํหนด 

 ๑๙. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับอื่น 

ที่เทยีบเท่า 

 ทั้งนี้   คาํว่า “ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู” นั้น  พระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา  ๔  

แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้นยิามความหมายไว้ว่า  

ผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง  ทบวง  หรือกรม  สาํหรับ

ข้าราชการพลเรือน  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ  ผู้บญัชาการ

เหล่าทพั  สาํหรับข้าราชการทหาร  ผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาต ิ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หัวหน้าหน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนูญที่มฐีานะเป็นนิตบุิคคล  กรรมการและ

ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมาย

บญัญัต ิ

 

 

 



 -๖๑- 

• ผูม้สี ิทธิรอ้งขอ๒๘

 ม ี ๓  กรณ ี ดงันี้  

 

๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของ

จาํนวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

๒. ประชาชนผู้มสีทิธเิลือกตั้งจาํนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐  คน   

๓. สมาชกิวฒุิสภาจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของวฒุิสภา (เฉพาะถอดถอนสมาชิกวฒิุสภา) 

 

• พฤติการณท่ี์กล่าวหา๒๙

๑. มพีฤตกิารณร์ํ่ารวยผดิปกต ิ

 

๒. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ 

๓. ส่อว่ากระทาํผดิต่อตาํแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. ส่อว่ากระทาํผดิต่อตาํแหน่งหน้าที่ในการยุตธิรรม 

๕. ส่อว่าจงใจใช้อาํนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมาย 

๖. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 

 

                                         
๒๘

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๑ ประกอบ

พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา  ๕๙  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๙

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ ประกอบพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๕๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 -๖๒- 

• วิธีการกล่าวหา 

กรณีท่ี ๑๓๐

๑. คําร้องขอต้องทาํเป็นหนังสือ  ระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหา 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งเป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน  และต้องระบุพยานหลักฐานหรือ

เบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการ 

ไต่สวนข้อเทจ็จริงต่อไปได้  พร้อมกบัต้องลงลายมอืชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าชื่อร้องขอแล้วแต่กรณี  โดยระบุ  วัน  เดือน  ปี   

ที่ลงลายมอืชื่อให้ชัดเจน 

 สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาร้องขอ 

ให้ถอดถอนผู้ดาํรงตาํแหน่ง  ดาํเนินการดงันี้  

๒. ย่ืนคาํร้องขอต่อประธานวฒิุสภา 

กรณีท่ี  ๒
๓๑

๑. ต้องมี ผู้ ริ เ ร่ิมรวบรวมรายชื่ อจํานวนไม่เกิน ๑๐๐ คน   

เพ่ือดําเนินการจัดทาํคําร้องและรับรองลายมือชื่ อของประชาชนที่ เข้าชื่ อ

จาํนวนไม่น้อยกว่า  ๒๐,๐๐๐  คน 

 ประชาชนร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง  

ดาํเนนิการ  ดงันี้  

๒. ผู้ริเร่ิมรวบรวมรายชื่อและผู้เข้าชื่อต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

                                         
๓๐

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๑  วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒   
๓๑

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๖๔  และมาตรา  ๒๗๑ วรรคสาม  

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  และมาตรา  ๖๑ 



 -๖๓- 

๓. ผู้ริเร่ิมรวบรวมรายชื่อต้องไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา

ก่อนเร่ิมรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มสีทิธเิข้าชื่อร้องขอ 

๔. การจดัทาํคาํร้องขอให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่ง  ต้องทาํเป็น

หนังสอื  ระบุช่ือ  อายุ  ที่อยู่  หมายเลขประจาํตัวประชาชนพร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตวัประชาชน  บตัรประจาํตวัประชาชนที่หมดอายุ  หรือบตัรหรือหลักฐาน

อื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  และลงลายมือชื่อของ 

ผู้ร้องขอ  โดยระบุวัน เดอืน ปี ที่ลงลายมอืชื่อให้ชัดเจน และต้องระบุพฤตกิารณ์

ที่กล่าวหาผู้ดาํรงตาํแหน่งเป็นข้อ ๆ  อย่างชดัเจน พร้อมกบัต้องระบุพยานหลักฐาน

หรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดาํเนินการ

ไต่สวนข้อเทจ็จริงต่อไปได้ 

๕. ย่ืนคาํร้องขอต่อประธานวุฒิสภาภายใน ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ 

ผู้ริเร่ิมรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา 
 

• ประธานวุฒิสภาแจง้ใหวุ้ฒิสภาทราบ
๓๒

     เมื่อมีคาํร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากตาํแหน่ง  ถ้าอยู่ใน

ระหว่างสมัยประชุม  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบโดยเรว็  

ถ้าอยู่นอกสมยัประชุม  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งเป็นหนังสอืให้สมาชิกวุฒิสภา

ทราบโดยเรว็   

 

 

 

 

 

 
 

                                         
๓๒

 ข้อบงัคบัการประชุมวฒิุสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๑๒ 



 -๖๔- 

• ประธานวุฒิสภาตรวจสอบและพจิารณาคํารอ้งขอ๓๓

เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคาํร้องขอแล้ว  ให้ประธานวุฒิสภา

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่าคํา ร้องขอถูกต้องและครบถ้วน 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

มาตรา ๖๑  หรือมาตรา  ๖๒  ให้แล้วเสรจ็ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับ 

คาํร้องขอ  

 

๑. กรณีท่ีประธานวุฒิสภาเห็นว่าคํารอ้งขอถูกตอ้งและครบถว้น

๒. 

 

ให้ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดาํเนินการไต่สวน

ข้อเทจ็จริงโดยเรว็   

กรณีท่ีประธานวุฒิสภาเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ครบถว้น

หากพ้นกาํหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและ 

ผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมมิได้ดาํเนินการแก้ไขคาํร้องขอให้ถูกต้องหรือครบถ้วน  

ให้คาํร้องขอดังกล่าวเป็นอันตกไป  และให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ร้องขอ

หรือผู้ริเร่ิมทราบ33

๓๔
 

  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมทราบโดยเรว็ 

เพ่ือดาํเนินการให้ถูกต้อง  โดยผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็

และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธาน

วุฒิสภา   

                                         
๓๓

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๓  แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
๓๔

 ระเบียบวฒิุสภาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนนิการตรวจสอบและพิจารณาคาํร้องขอให้

ถอดถอนผู้ดาํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ  ออกจากตาํแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ข้อ ๑๗ 



 -๖๕- 

กรณีท่ีประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอท่ีได้แกไ้ขแลว้   

ให้ประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบว่าผู้ ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมได้แก้ไข

ครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่  ให้เสรจ็ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับคาํร้องขอ   

 - กรณี ท่ี เ ห็ น ว่ า ได้แก้ไข ถูกต้องห รือครบถ้วน   

ให้ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดาํเนินการไต่สวน

ข้อเทจ็จริงโดยเรว็   

 - กรณีท่ีเห็นว่ามิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน 

ให้ประธานวฒุิสภาส่งคาํร้องขอคนืให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิม  แต่ทั้งนี้   ไม่ตดัสทิธิ

ที่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมจะย่ืนคาํร้องขอในประเดน็ดงักล่าวเข้ามาใหม่ 

• 

 ๑. 

การไต่สวนข้อเท็จจริง  การลงมติ  และผลการลงมติของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การไต่สวนขอ้เท็จจริงโดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.

  ๑.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

เพ่ือดาํเนนิการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. กไ็ด้  โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น

ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กาํหนด  และประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้  

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด34

๓๕ 

   

  ๑.๒ การดาํเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริง  ให้แจ้งข้อกล่าวหา 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกาํหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหา 

จะมาชี้แจงข้อกล่าวหา  แสดงพยานหลักฐานหรือนาํพยานบุคคลมาให้ปากคาํ

ประกอบการชี้แจง 

                                         
๓๕

 พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา  ๔๕  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 



 -๖๖- 

   ในการชี้ แจงข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของ 

ผู้ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธินาํทนายความหรือบุคคลซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจ 

เข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคาํของตนได้35

๓๖ 

  ๑.๓ เมื่อดาํเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว 

ให้จัดทาํสาํนวนการไต่สวนข้อเทจ็จริงเสนอต่อประธานกรรมการ  ป.ป.ช.36

๓๗ 

 ๒. การลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.

  เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับสาํนวนการไต่สวน 

ข้อเทจ็จริงแล้ว  ให้จัดให้มกีารประชุมเพ่ือพิจารณาภายใน  ๓๐  วัน37

๓๘
  ดงันี้  

   

  ๒.๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสาํนวนการไต่สวน

ข้อเทจ็จริงและมีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่  โดยการลงมตใินการ

วินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดมมีูลให้ถือเสียงข้างมากของจาํนวนกรรมการทั้งหมด

เท่าที่มอียู่38

๓๙
 

 

                                         
๓๖ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๔๗ 
๓๗

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๕๐  ซึ่งมาตรา  ๕๐  (๓)  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
๓๘ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๕๑  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
๓๙ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๕๓  ถึงมาตรา  ๕๖  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 



 -๖๗- 

  - กรณีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติวินิจฉัยว่า 

ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูล  ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป  และให้ประธาน

กรรมการ  ป.ป.ช. ส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภา  นอกจากนี้   ให้สาํนักงาน 

ป.ป.ช. จัดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุผลที่มีมติของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ดงักล่าวได้ตามระเบยีบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

  - กรณีคณะกรรมการ ป .ป .ช . มีมติวินิจฉัยว่า 

ขอ้กล่าวหาใดมีมูล  ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานและเอกสาร 

ที่มีอยู่พร้อมความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภาดาํเนินการ

พิจารณาถอดถอน  และหากมีมูลความผิดอาญาหรือรํ่ารวยผิดปกติให้ส่ง

อัยการสูงสุดเพ่ือดาํเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดาํรง

ตาํแหน่งทางการเมอืง 

  ๒.๒ ในระหว่างการไต่สวนข้อเทจ็จริง  หากปรากฏว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตาํแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ  นอกจาก

ถงึแก่ความตาย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจดาํเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริง

เพ่ือจะดาํเนินคดอีาญา  ดาํเนินการทางวินัย  หรือขอให้ทรัพย์สนิตกเป็นของ

แผ่นดนิ  แล้วแต่กรณต่ีอไปได้ 

   ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตาํแหน่งหรือพ้นจาก

ราชการอนัเนื่องมาจากความตาย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจดาํเนินการ 

ไต่สวนข้อเทจ็จริง  เพ่ือขอให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิต่อไปได้39

๔๐
 

 

 

 

                                         
๔๐ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๕๗ 



 -๖๘- 

 ๓. ผลลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.
๔๑

 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล  

นับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ  ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏบิัติหน้าที่ต่อไป

มไิด้จนกว่าวฒุิสภาจะมมีต ิ

   

 

• 

๑. 

การพจิารณา  การลงมติ  และผลการลงมติของวุฒิสภา 

การพจิารณาของวุฒิสภา๔๒

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหา

ที่มาจากการเข้าชื่อร้องขอเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจาก

ตาํแหน่งมีมูล และได้รายงานไปยังประธานวุฒิสภาแล้ว ให้ประธานวุฒิสภา 

จดัให้มกีารประชุมวฒิุสภาเพ่ือพิจารณามมีตโิดยเรว็ 

 

ในกรณทีี่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานให้นอกสมยัประชุม 

ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ เพ่ือนาํความกราบบังคมทูล

เพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ 

และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 

 

                                         
๔๑

 พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๕๕  แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๔๒

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๓ และมาตรา ๒๗๔ 

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  และมาตรา ๖๕   



 -๖๙- 

 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงานการไต่สวนข้อเทจ็จริง 

จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีมติชี้ มูลว่า  ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดมีพฤติการณ ์

อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแล้ว  สามารถจาํแนก

ขั้นตอนในการดําเนินการของวุฒิสภาเพ่ือถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น 

ออกจากตาํแหน่งได้  ๒  ขั้นตอน  ดงันี้  

   ๑.๑  ขั้นตอนการดาํเนินการก่อนการประชมุวุฒิสภา
๔๓

     ๑.  เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายงาน  เอกสาร  และ

ความเหน็จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ที่มมีตชิี้ มูลว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดมพีฤตกิารณ์

อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ   ให้ประธานวุฒิสภา 

 

       (๑)  จดัให้มกีารประชุมวฒุิสภาเพ่ือพิจารณาโดยเรว็   

      (๒)  บรรจุเข้าระเบยีบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

    ๒. ให้ประธานวุฒิสภามีคาํสั่งให้แจกสาํเนารายงาน

พร้อมเอกสารที่มอียู่  และความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ให้แก่   

      (๑) สมาชิกวุฒิสภา  และ   

      (๒) ผู้ถูกกล่าวหา   

เพ่ือศกึษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนถงึวนัประชุมนดัแรก  เว้นแต่เอกสาร

ที่เป็นหลักฐานมจีาํนวนมาก  ให้สมาชกิวฒุ ิสภาหรือคู่กรณตีรวจดูได้ที่ห้องเกบ็หลักฐาน

ซึ่งสาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภาจัดไว้ 

 

 

 

                                         
๔๓

  ข้อบังคบัการประชุมวฒิุสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  ข้อ  ๑๑๙  ข้อ  ๑๒๐ 

วรรคสอง  และข้อ  ๑๒๑ 



 -๗๐- 

   สมาชิกวุฒิสภาหรือคู่กรณีมีสิทธขิอคัดสาํเนาเอกสาร 

ที่เป็นหลักฐาน  เว้นแต่เป็นเอกสารลับหรือเป็นเอกสารที่ไม่ควรเปิดเผย  และ

ในการคัดสาํเนาเอกสารให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเลขาธิการวุฒิสภา 

หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และให้สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จัดทาํบญัชีเอกสารเป็นลาํดบัให้ชัดเจน  

 ๓. การพิ จารณาของวุ ฒิ สภาให้ ยึ ดสํานวนของ

คณะกรรมการ  ป.ป.ช. เป็นหลัก แต่ผู้ถูกกล่าวหาอาจย่ืนคําขอเพ่ิมเติม

พยานหลักฐานก่อนการประชุมนัดแรกไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยพยานหลักฐาน 

ที่จะขอเพ่ิมเตมิในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาจะต้องเป็น  

   (๑) พ ย า น เ อ กส า รห รื อ พ ย า น วั ต ถุ สํ า คั ญ 

ที่ผู้ถูกกล่าวหาได้นาํเข้าสูก่ารพิจารณาในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว  

แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ยอมรับหรือไม่ยอมนาํเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.  หรือ   

   (๒)  พยานหลักฐานที่มีเหตุอนัสมควรแสดงได้ว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนําพยานดังกล่าวมาแสดงเพ่ือ

ประโยชน์ของตน  หรือ   

   (๓)  ไม่ทราบว่าพยานดงักล่าวได้มอียู่ 

   ทั้งนี้   ให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชุมวุฒิสภา  

 ๔. สมาชิกวุ ฒิสภาสามารถเสนอญัตติเกี่ ยวกับ

ประเดน็ซักถามเพ่ิมเตมิเพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาและมีมติ   โดยต้อง

เสนอญัตติล่วงหน้าก่อนวันประชุมวุฒิสภาเพ่ือรับฟังคําแถลงเปิดสาํนวน 

ของผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และแถลงคัดค้าน 

ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทน  

 



 -๗๑- 

   ๑.๒  ขั้นตอนการดาํเนินการในการประชมุวุฒิสภา
๔๔

    ๑. การประชมุนดัแรก (ครั้งท่ี ๑)  

 

     ให้ประธานวฒุิสภานดัประชุมนดัแรกภายใน ๒๐ วัน  

นบัแต่วนัที่ได้รับรายงาน  และความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือ 

     (๑) กาํหนดวนัแถลงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

และผู้ถูกกล่าวหา  และ 

     (๒) พิจารณาคาํขอเพ่ิมเติมพยานหลักฐานของ

ผู้ถูกกล่าวหา   

    ๒. การประชมุเพือ่พจิารณา (ครั้งท่ี ๒)  

     (๑) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มสีทิธแิถลงเปิดสาํนวนตามรายงาน  และความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน 

     (๒) ห ล ัง จ า ก ผู ้ที ่ไ ด ้ ร ับ ม อ บ ห ม า ย จ า ก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงเปิดสาํนวนเสรจ็แล้ว  จึงให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทน

มีสิทธิแถลงคัดค้านโต้แย้งคาํแถลงเปิดสาํนวนหรือรายงานพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่มกีารซกัถาม 

     (๓) เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. แถลงเปิดสาํนวน  และผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทนแถลงคัดค้านเสรจ็แล้ว  

ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรมกีารซักถามในประเดน็ใดเพ่ิมเติม  โดยพิจารณา

ตามญัตตขิองสมาชิกที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

      ห า กที่ ป ร ะ ชุ มมี ม ติ ใ ห้ มี ก า ร ซั กถ า ม 

ในประเดน็ปัญหาใด  ให้ตั้งคณะกรรมาธกิารซกัถามขึ้นคณะหนึ่ง    

                                         
๔๔

  ข้อบงัคบัการประชุมวฒิุสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๑๗  ข้อ  ๑๒๐  ข้อ  ๑๒๒  ข้อ  ๑๒๓  

ข้อ  ๑๒๔  และข้อ  ๑๒๕ 



 -๗๒- 

    ๓. การประชมุเพือ่ซกัถามผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง (ครั้งท่ี ๓) 

(ถา้ม)ี  

     ต้องกาํหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือซักถาม

ผู้เกี่ยวข้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมมีต ิ และต้องแจ้งมติให้คู่กรณี

ทราบโดยพลัน  โดยการซักถามให้อยู่ในประเดน็ที่ที่ประชุมกาํหนด  และ

กระทาํโดยคณะกรรมาธกิารซกัถามเท่านั้น  

    ๔. การประชมุเพือ่แถลงการณปิ์ดสํานวนดว้ยวาจา 

(ครั้งท่ี ๔) (ถา้มี) 

     คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธ ิ

ย่ืนคาํขอแถลงการณปิ์ดสาํนวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสอืต่อที่ประชุมวุฒิสภา

ได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันแถลงเปิดสาํนวนเสรจ็สิ้น  

     (๑)  กรณีที่มีผู้ย่ืนคาํขอแถลงการณ์ปิดสาํนวน

ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภา   

      ให้ประธานวุฒิสภานัดประชุมเพ่ือรับฟัง 

คาํแถลงการณภ์ายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาํขอ หากมีการแถลงการณ์ปิด

สาํนวนด้วยวาจาของทั้งสองฝ่าย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นฝ่ายแถลงก่อน 

     (๒)  กรณีที่มีผู้ย่ืนคาํขอแถลงการณ์ปิดสาํนวน

เป็นหนังสอื  

      ใ ห้ ผู้ ขอ ย่ืนคําแถลงการณ์ ปิดสํานวน 

เป็นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาภายใน ๗ วันนับจากวันที่ครบกําหนด 

ย่ืนคาํขอแถลงการณปิ์ดสาํนวน 

    ๕. การประชมุเพือ่ลงมติ (ครั้งท่ี ๕)  

     ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมเพ่ือลงมติถอดถอน

หรือไม่ถอดถอนภายใน ๓ วัน นับแต่วันแถลงการณ์ปิดสาํนวนด้วยวาจา  

หรือวันพ้นกาํหนดให้ย่ืนคาํแถลงการณปิ์ดสาํนวนเป็นหนังสอื  



 -๗๓- 

     ในการออกเสยีงลงคะแนนถอดถอนให้กระทาํโดย

วิธีลงคะแนนลับ  ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีการลงคะแนนในคูหา   

โดยมีกล่องใส่บัตรลงคะแนน  และจัดเตรียมบัตรลงคะแนนที่ระบุชื่ อ 

ผู้ถูกกล่าวหา   จากนั้นให้เลขาธิการวุฒิสภาขานช่ือสมาชิกเพ่ือรับบัตร

ลงคะแนนที่หน้าคูหาลงคะแนน  แล้วเข้าลงคะแนนในคูหาไปโดยลาํดับ   

โดยให้สมาชิกกาเคร่ืองหมายกากบาท (x) ในช่องที่กาํหนดว่าถอดถอนหรือ 

ไม่ถอดถอน  และเมื่อลงคะแนนเสรจ็แล้วจึงเร่ิมนับคะแนน  

     ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการจับสลากเพ่ือคัดเลือก

สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็นกรรมการผู้ดาํเนินการลงคะแนน

และตรวจนับคะแนน  ส่วนการนับคะแนนให้ขานคะแนนว่า “ถอดถอน”  หรือ 

“ไม่ถอดถอน”  พร้อมทั้ง  ชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้อยู่ในที่ประชุม 

ได้เหน็ด้วย  

 ๒. การลงมติของวุฒิสภา
๔๕

 สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งต้อง

กระทาํโดยวิธลีงคะแนนลับ  มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตาํแหน่งให้ถือเอา

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

                                         
๔๕

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ข้อ  ๒๗๔ วรรคหนึ่ง  ประกอบ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง 



 -๗๔- 

 ๓. ผลการลงมติของวุฒิสภา๔๖

 ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตาํแหน่ง  ให้ผู้นั้นพ้นจากตาํแหน่ง

หรือให้ออกจากราชการ  นบัแต่วนัที่วฒิุสภามมีตใิห้ถอดถอน  และให้ตดัสทิธ ิ

ผู้นั้นในการดาํรงตาํแหน่งใดในทางการเมอืงหรือในหน่วยงานของรัฐ  หรือในการ 

รับราชการเป็นเวลา ๕ ปี 

 

 มตขิองวุฒิสภาให้เป็นที่สดุ  และจะมกีารร้องขอให้ถอดถอน

บุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้  แต่ไม่กระทบกระเทือน 

การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง  

 เมื่อวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งแล้ว   

ให้ประธานวฒุิสภาแจ้งมตใิห้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผู้ถูกถอดถอนจากตาํแหน่ง  

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยเรว็   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
๔๖

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๔ วรรคสองและ 

วรรคสาม  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๕  วรรคสี่ 

 

 



 -๗๕- 

บทท่ี ๖ 

การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  กรณีการเปิดอภิปรายทัว่ไปเพือ่ลงมติ

ไมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรี 

-------------------- 

• 
 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๘  

หรือการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  

ตามมาตรา ๑๕๙  ที่จะต้องย่ืนคาํร้องขอถอดถอน  ตามมาตรา ๒๗๑ 

กฎหมายท่ีใหอํ้านาจ 

 

• 
 ๑. นายกรัฐมนตรี 

ตําแหน่งท่ีรอ้งขอถอดถอน 

     ๒. รัฐมนตรี 

 

• 
 สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจาํนวน

สมาชกิทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร  

ผูม้ีสิทธิรอ้งขอ 

 

• 
 ๑. รํ่ารวยผดิปกต ิ

พฤติการณท่ี์กล่าวหา 

 ๒. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ   

 ๓. จงใจฝ่าฝืนบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 

 



 -๗๖- 

• 
 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรี  ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อจํานวนไม่น้อยกว่า  

๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอ ยู่ของสภาผู้แทนราษฎร   

หรือการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 

เป็นรายบุคคล  ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อจํานวนไม่น้อยกว่า  

๑ ใน ๖ ของจาํนวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร   

วิธีการกล่าวหา 

 ทั้งนี้   การเสนอญัตติดังกล่าวข้างต้น  ถ้าเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกต ิ  

ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หรือจงใจฝ่าฝืนบทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย  จะเสนอโดยไม่มีการย่ืนคาํร้องขอให้ถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗๑ ก่อนมิได้  และเมื่อได้มีการย่ืนคําร้องขอตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗๑ แล้ว  ให้ดาํเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการดาํเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒  โดยคําร้องขอถอดถอนดังกล่าวต้องมี

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร  และต้องดาํเนินการดงันี้  

 ๑. คําร้องขอต้องทาํเป็นหนังสือ  ระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหา 

ผู้ดํารงตาํแหน่งเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน  และต้องระบุพยานหลักฐานหรือ

เบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดาํเนินการไต่สวน

ข้อเทจ็จริงต่อไปได้  พร้อมกบัต้องลงลายมือชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่เข้าชื่อร้องขอ  โดยระบุ วัน  เดอืน  ปี  ที่ลงลายมอืชื่อให้ชัดเจน 

 ๒. ย่ืนคาํร้องขอต่อประธานวุฒิสภา 

 

 

 

 



 -๗๗- 

 

• ขั้นตอนประธานวุฒิสภาแจ้งให้วุฒิสภาทราบ 

ทั้งนี้  

• ขั้นตอนประธานวุฒิสภาตรวจสอบและพิจารณาคาํร้องขอ 

• ขั้นตอนการไต่สวนข้อเทจ็จริง  การลงมต ิ

 และผลการลงมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

• ขั้นตอนการพิจารณา  การลงมต ิ และผลการลงมตขิองวฒุิสภา 

 เหมือนกับบทที่ ๑ การดาํเนินการเพ่ือให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคล

ออกจากตาํแหน่ง  กรณ ี สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ 

ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือประชาชน 

ผู้มสีทิธเิลือกตั้งจาํนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐  คน  หรือสมาชิกวุฒิสภาจาํนวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (เฉพาะ

ถอดถอนสมาชกิวฒิุสภา) เข้าชื่อร้องขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๗๘- 

บทท่ี ๗ 

ผูต้รวจการแผ่นดินส่งเร่ืองใหถ้อดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง   

เนือ่งจากกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ตามประมวลจริยธรรม  อนัเป็นการกระทําผิดรา้ยแรง 

-------------------- 

• 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๗๙  

วรรคสาม 

กฎหมายท่ีใหอํ้านาจ 

 

• 

 - ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง 

ตําแหน่งท่ีรอ้งขอถอดถอน 

 

• 

 - ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

ผูส่้งเร่ืองใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

• 

 - กระทาํการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

ตามประมวลจริยธรรม  ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินดาํเนินการพิจารณาและ

สอบสวนแล้ว  เหน็ว่าเป็นการกระทาํผดิร้ายแรง 

พฤติการณท่ี์กล่าวหา 

 

• 

 - ผู้ตรวจการแผ่นดนิส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

ดาํเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริงตามมาตรา  ๒๕๐  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากตาํแหน่ง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๗๐ 

วิธีการกล่าวหา 



 -๗๙- 

 

• ขั้นตอนการไต่สวนข้อเทจ็จริง  การลงมต ิ

ทั้งน้ี 

 และผลการลงมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

• ขั้นตอนการพิจารณา  การลงมต ิ และผลการลงมตขิองวฒุิสภา 

 เหมือนกับบทที่ ๑ การดาํเนินการเพ่ือให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคล

ออกจากตาํแหน่ง  กรณ ี สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ 

ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือประชาชน 

ผู้มสีทิธเิลือกตั้งจาํนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐  คน  หรือสมาชิกวุฒิสภาจาํนวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (เฉพาะ

ถอดถอนสมาชกิวฒิุสภา) เข้าชื่อร้องขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 -๘๐- 

บทท่ี ๘ 

การดําเนินการเพือ่ใหวุ้ฒิสภามมีติ 

ใหก้รรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพน้จากตําแหน่ง 

-------------------- 

• 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๔๘ ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กฎหมายท่ีใหอํ้านาจ 

 

• 

 - กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ตําแหน่งท่ีถูกกล่าวหา 

 

• 

 ม ี ๒  กรณ ี ดงันี้  

ผูม้ีสิทธิรอ้งขอ 

๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของ

จาํนวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

๒. ประชาชนผู้มสีทิธเิลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน   
 

• 

๑. กระทาํการขาดความเที่ยงธรรม 

พฤติการณท่ี์กล่าวหา 

๒. จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

๓. มพีฤตกิารณท์ี่เป็นการเสื่อมเสยีแก่เกยีรติศักดิ์ของการดาํรง

ตาํแหน่งอย่างร้ายแรง 



 -๘๑- 

• 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจาํนวน

สมาชกิทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือประชาชนผู้มสีทิธเิลือกตั้ง

ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน  เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวฒุิสภา  เพ่ือขอให้วฒุิสภา

มมีตใิห้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตาํแหน่ง 

วิธีการกล่าวหา 

 

• 

มติ ของวุ ฒิ สภาใ ห้กรรมการ ป.ป .ช.  พ้ นจากตําแหน่ ง   

ต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของวฒิุสภา 

การพจิารณา  การลงมติ  และผลการลงมติของวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๘๒- 

บทท่ี ๙ 

การดาํเนินคดีกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมือง 

-------------------- 

• 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ 

ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๗  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กฎหมายท่ีใหอํ้านาจ 

 

• 

 - กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ตําแหน่งท่ีถูกกล่าวหา 

 

• 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของ 

ทั้งสองสภา  จาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของทั้งสองสภา 

ผูม้ีสิทธิรอ้งขอ 

 

• 

    ๑. รํ่ารวยผดิปกต ิ

พฤติการณท่ี์กล่าวหา 

     ๒. กระทาํความผดิฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

     ๓. กระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที่ราชการ 

 



 -๘๓- 

• 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของ 

ทั้งสองสภา  จาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของทั้งสองสภา  เข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่ง

ทางการเมอืง 

วิธีการกล่าวหา 

 คาํร้องขอต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ดาํรงตาํแหน่งเป็นข้อๆ 

ให้ชัดเจน  และให้ย่ืนต่อประธานวุฒิสภา 

 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคาํร้องแล้ว  ให้ส่งคาํร้องดังกล่าวไปยัง

ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงเพ่ือพิจารณาพิพากษา 

 

• 

 เมื่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงได้รับ

คาํร้องขอจากประธานวฒุิสภาแล้ว  ดาํเนนิการดงันี้  

การดาํเนินการของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ํารงตําแหน่ง

ทางการเมอืง 

 ๑. ตั้งองคค์ณะผู้พิพากษา๔๗

  ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกผู้พิพากษา

ในศาลฎีกาซ่ึงดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา

อาวุโสในศาลฎีกาเป็นองค์คณะผู้พิพากษา  จาํนวน  ๙  คน  (ผู้พิพากษา

อาวุโสในศาลฎีกาจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นองค์คณะเกินกว่า ๓ คน ไม่ได้) 

เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวโดยเร ็ว  ทัง้นี้   ต้องไม่เกิน ๑๔ วัน   

นบัแต่วันย่ืนฟ้องคด ี

 

                                         
๔๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง  

ทางการเมือง  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๓  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง

การเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๑๗   
 



 -๘๔- 

  - ผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษามีอาํนาจ

หน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดจีนกว่าจะสิ้นสดุอาํนาจหน้าที่  และระหว่าง

การพิจารณาพิพากษาคดนีั้น  ห้ามมใิห้มคีาํสัง่ให้ผู้พิพากษาผู้นั้นไปทาํหน้าที่อื่น

นอกศาลฎกีา 

  - ใ ห้ องค์ คณะ ผู้ พิ พากษา เ ลื อก ผู้ พิ พากษาคนหนึ่ ง 

ในจาํนวน  ๙  คน  เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสาํนวน  ผู้พิพากษาเจ้าของสาํนวน 

มีอํานาจดําเนินการตามมติขององค์คณะผู้พิพากษา  และเมื่ อได้รับ 

ความเหน็ชอบจากผู้พิพากษาในองคค์ณะผู้พิพากษาอกี ๒ คน  มอีาํนาจออกคาํสั่งใด ๆ  

ที่มไิด้เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดไีด้ 

 ๒.  องค์คณะผู้พิพากษาประชุมพิจารณาว่าจะมีคาํสั่งรับคาํร้อง

หรือไม่  และผลของการที่องคค์ณะผู้พิพากษามคีาํสัง่รับคาํร้องไว้พิจารณา๔๘

กรณทีี่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง

มคีาํสัง่รับคาํร้อง กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ถูกกล่าวหา  

จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้  จนกว่าจะมีคาํพิพากษาของศาลฎีกา 

แผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงให้ยกคาํร้อง 

 

กรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

ที่เหลืออยู่ไม่อาจปฏบิัติหน้าที่ได้  และมกีรรมการเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสงูสดุ

ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ทาํหน้าที่เป็นกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตเิป็นการชั่วคราว  โดยให้อยู่ในตาํแหน่ง

                                         
๔๘

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ วรรคสาม  และวรรคสี่   

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 



 -๘๕- 

ได้จนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ตนดํารง

ตาํแหน่งแทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตผู้ิถูกกล่าวหากระทาํความผดิ 

 ๓. องคค์ณะผู้พิพากษาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน๔๙

 องค์คณะผู้พิพากษาแต่งตั้งบุคคลจาํนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน  

เป็นคณะกรรมการไต่สวน  ทาํหน้าที่ไต่สวนข้อเทจ็จริงและทาํความเห็น

เกี่ยวกบัการดาํเนินคดีตามคาํร้องขอ  โดยการดาํเนินการของคณะกรรมการ

ไต่สวนให้มีอาํนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  โดยอนุโลม 

 

 ทั้งนี้   คณะกรรมการไต่สวนให้แต่งตั้งจาก 

 ๓.๑   ข้าราชการตลุาการระดบัไม่ตํ่ากว่าชั้น ๖ อย่างน้อย  ๑ คน และ 

 ๓.๒   ข้าราชการอยัการระดบัไม่ตํ่ากว่าชั้น ๖ อย่างน้อย  ๑ คน และ   

    ๓.๓ ที่เหลือให้พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมแก่คดี

จากบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๔๕ ปี ในวันแต่งตั้งและต้อง 

มคุีณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่ง  ดงัต่อไปนี้  

 (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่ง 

ไม่ตํ่ากว่าระดบั ๑๐ หรือเทยีบเท่า 

 (๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี 

 (๓) เ ป็น ผู้มีความรู้ เ ชี่ ยวชาญทางด้านการเงิน  

การบัญชี  หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองในคดี  โดยเคยปฏิบัติงาน 

ด้านดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี   

                                         
๔๙

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมอืง  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙ 



 -๘๖- 

 ๓.๔ กรรมการไต่สวนต้องไม่มลัีกษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี้  
 (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง

ในศีลธรรมอนัด ี
 (๒) เป็นผู้เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุด

ให้จํา คุก  เ ว้นแต่เ ป็นโทษสําหรับความผิดที่ ไ ด้กระทําโดยประมาท 

หรือความผดิลหุโทษ 
 (๓) เ ป็นคนไ ร้คว ามสามารถห รือคน เสมือน 

ไร้ความสามารถหรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาํสั่ง 

ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสทิธเิลือกตั้ง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคด ี
 (๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกจิ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถอืว่ากระทาํการ

ทุจริตและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 
 (๘) เคย ต้องคํา พิพากษาห รือคําสั่ ง ของศาล 

ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิเพ่ิมขึ้น

ผดิปกต ิ

  ๔. แจ้งรายชื่อกรรมการไต่สวนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง๕๐

 เมื่ อองค์คณะผู้พิพากษาแต่งตั้ งกรรมการไต่สวนแล้ว   
ดาํเนินการดงันี้  

 

  - แจ้งรายชื่ อกรรมการไต่สวนไปยังประธานวุฒิสภา

ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันแต่งตั้ง  และให้ประกาศรายช่ือคณะกรรมการไต่สวน

ไว้ที่ศาลฎกีาด้วย 

                                         
๕๐

  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐ 



 -๘๗- 

  - ให้แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

ในศาลฎีกาแจ้งรายชื่ อคณะกรรมการไต่สวนไปยังคณะกรรมการที่ได้รับ 

การแต่งตั้งทุกคน 

 

• 

 ๑. 

การดําเนินการไต่สวน การลงมติ และผลการลงมติของ

คณะกรรมการไต่สวน 

การดาํเนินการของคณะกรรมการไต่สวน
๕๑

  คณะกรรมการไต่สวน  ต้องดําเนินการให้มีการประชุม

คณะกรรมการไต่สวน  เพ่ือพิจารณาคาํร้องขอของประธานวุฒิสภาโดยเร็ว  

และการประชุมคณะกรรมการไต่สวนคร้ังแรก  ให้กรรมการไต่สวน 

ลงมตเิลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการไต่สวน 

 

  ทั้ งนี้   คณะกรรมการไ ต่สวนต้องทําการไ ต่สวนและ 

ทาํความเหน็ให้เสรจ็สิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง  แต่องค์คณะ 

ผู้พิพากษาอาจขยายระยะเวลาให้เท่าที่จาํเป็นได้ 

 

 ๒. 

 ๒.๑ 

ผลการลงมติของคณะกรรมการไต่สวน   

กรณคีณะกรรมการไต่สวนมมีตว่ิาข้อกล่าวหามมูีล
๕๒

     กรณทีี่คณะกรรมการไต่สวนมมีตวิ่า  ข้อกล่าวหาอนัเป็น

คดีอาญาต่อกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมีมูล  หรือมีมติว่า  กรณีมีมูลน่าเช่ือว่า

กรรมการ ป.ป.ช. รํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการไต่สวนส่งรายงานพร้อม

 

                                         
๕๑

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมอืง พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๒  ประกอบข้อกาํหนดเกี่ยวกับการดาํเนินคดีของศาล

ฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๓๐  และข้อ  ๓๑ 
๕๒

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมอืง พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๒  



 -๘๘- 

ทั้งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ไปยังอยัการสงูสดุ  เพ่ือดาํเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎกีา

แผนกคดีอาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง  ทั้งนี้   ให้อยัการสงูสดุฟ้องคดี

ตามความเหน็ของคณะกรรมการไต่สวนภายใน  ๓๐ วัน  นบัแต่วนัได้รับเร่ือง 

 ๒.๒   กรณคีณะกรรมการไต่สวนมมีตว่ิาข้อกล่าวหาไม่มมูีล
๕๓

     กรณทีี่คณะกรรมการไต่สวนเหน็ว่าข้อกล่าวหาไม่มมูีล

ให้คณะกรรมการไต่สวน  ส่งรายงานพร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ไปยัง 

องค์คณะผู้พิพากษาเพ่ือดาํเนินการต่อไป  ทั้งนี้   หากองค์คณะผู้พิพากษา 

เห็นว่าพยานหลักฐานที่คณะกรรมการไต่สวนรวบรวมยังไม่เพียงพอที่จะมี

คาํสั่ง  อาจกาํหนดให้คณะกรรมการไต่สวนรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาอนัสมควรก่อนมคีาํสั่งกไ็ด้ 

 

    (๑)  กรณีองค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่าข้อกล่าวหา 

ไม่มมูีล  ให้พิพากษายกคาํร้องขอ 

   (๒)  กรณอีงคค์ณะผู้พิพากษาเหน็ว่าข้อกล่าวหามมูีล  

ให้ส่งเร่ืองไปยังอยัการสงูสดุเพ่ือย่ืนฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดาํรง

ตําแหน่งทางการเมือง  ทั้งนี้   ให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีตามความเห็นของ

คณะกรรมการไต่สวนภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันได้รับเร่ือง 

• 

 ๑. 

การพิจารณาพิพากษา  และผลของคําวินิจฉยัขององคค์ณะ 

ผูพ้พิากษา 

การพจิารณาพพิากษาขององคค์ณะผูพ้พิากษา๕๔

  การพิจารณาพิพากษาให้องค์คณะผู้พิพากษาดาํเนินการไต่สวน

หาข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  เพ่ือพิสูจน์ 

 

                                         
๕๓

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตาํแหน่ง 

ทางการเมอืง พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๓ 
๕๔

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทาง

การเมอืง พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๔๔ 



 -๘๙- 

ความเป็นจริงตามคาํร้องขอให้ดาํเนินคดีโดยไม่ผูกมัดกับเหตุผลหรือ

พยานหลักฐานที่ปรากฏในคาํร้องขอให้ดาํเนินคดี  หรือในการไต่สวนหรือ

ความเหน็ของคณะกรรมการไต่สวน  หรือในการดาํเนินคดขีองอยัการสงูสดุ 

  การทาํคําสั่งที่ เป็นการวินิจฉัยชี้ ขาดหรือการพิพากษาคด ี  

ให้ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคนทาํความเห็นในการวินิจฉัยคด ี

เป็นหนงัสอื  พร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนลงมติ  และให้ถอืมติ

ตามเสยีงข้างมาก  ในการนี้   องคค์ณะผู้พิพากษาอาจมอบหมายให้ผู้พิพากษา

คนใดคนหนึ่ งในองค์คณะผู้พิพากษาเป็นผู้จัดทําคําสั่งหรือคําพิพากษา 

ตามมตนิั้นกไ็ด้ 

 ๒. 

๒.๑ กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง  มีคาํพิพากษาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กระทาํความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที่

ราชการ  กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตผู้ินั้น  ต้องระวางโทษ

สองเท่าของโทษที่กฎหมายกาํหนดไว้สาํหรับความผดินั้น54

๕๕ 

ผลของคําวินิจฉยัขององคค์ณะผูพ้พิากษา 

๒.๒ กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมอืงมคีาํพิพากษาให้ยกคาํร้อง  ให้กรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาตทิี่ยุตกิารปฏบิตัหิน้าที่  มสีทิธไิด้รับเงินเดอืน เงินประจาํตาํแหน่ง 

และประโยชน์อื่นใดในระหว่างที่ยุตกิารปฏบิตัหิน้าที่นั้นเตม็จาํนวน55

๕๖ 

 

                                         
๕๕

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๕ 
๕๖ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๑๗  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 



 -๙๐- 

บทท่ี ๑๐ 

แนวทางการจดัทํารายงานประจําปี56

๕๗ 

-------------------- 

 การจัดทาํรายงานประจาํปี ได้มีแนวทางรูปแบบการจัดทาํรายงาน

ประจาํปีของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

ท่ีไดเ้สนอต่อคณะรฐัมนตรี เพือ่รบัทราบความกา้วหนา้ในการดําเนินงาน

จัดทําแนวทางการรายงานการดําเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี 

และแผนการดาํเนินงานตามท่ีเสนอ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 ๑. วตัถุประสงคข์องการจดัทํารายงาน 

 (๑) เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏบิัติ

ราชการประจาํปี ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินและผลสาํเรจ็

ตามคาํรับรองของการปฏบิตัริาชการประจาํปี รวมทั้งรายงานด้านการเงินของ

หน่วยงานสารธารณะได้รับทราบ 

 (๒) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหรือการนําไปใช้ประโยชน์ของ 

สาธารณชน 

 (๓) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาํรายงานประจาํปีของ

ประเทศ (National Annual Report) ในระยะต่อไป 

 

 

                                         
๕๗

 สมหวัง  พิริยานุวัฒน.์  จุลสารสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคก์ารมหาชน) สมศ. . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๕๑. อ้างถึงใน บงกช วงษ์ไทย, 

หน้า ๑๑ – ๑๔.  
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 ๒. หน่วยงานในการจดัทํา เป็นหน่วยงานระดับกรม และกระทรวง 

อย่างไรก็ตาม กรอบรูปแบบและแนวทางในการจัดทาํรายงาน สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทั้งในระดับกรม กลุ่มภารกิจ กระทรวง และ

หน่วยงานอสิระภายใต้การกาํกบัดูแลของส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานระดับ

จังหวัดและท้องถิ่น 

 ๓. องคป์ระกอบของรายงาน แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนหลัก โดย ๓ 

ส่วนแรก  เป็นภาคบังคับที่หน่วยงานจะต้องรายงาน และส่วนที่ ๔ เป็นเร่ือง

เพ่ิมเตมิที่หน่วยงานอาจเลือกจัดทาํตามที่เหน็สมควร ดงันี้  

 ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน เป็นการรายงานตามแผน 

ปฏิบัติราชการประจาํปีของหน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน (๒) ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 

 ส่วนท่ี ๒ : ผลการปฏบิัติราชการของหน่วยงาน เป็นการรายงานผล

การดาํเนินงานใน ๒ ส่วน คือ (๑) ผลสมัฤทธิ์การปฏบิัติราชการตามคาํรับรอง 

การปฏบิตัริาชการ (๒) ผลการปฏบิตั ิ

 ส่วนท่ี ๓ : รายงานการเงิน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ (๑) งบการเงิน 

(๒) ต้นทุนผลผลิตและกจิกรรม (๓) การวิเคราะห์งบการเงิน 

 ส่วนท่ี ๔ : เร่ืองอื่น ๆ เป็นการรายงานเพ่ิมเติมในเร่ืองที่หน่วยงาน

พิจารณาแล้วเหน็สมควรที่จะรายงานให้สาธารณะได้รับทราบ อาท ิภารกจิพิเศษ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หรือภารกจิที่ได้ดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุ

ความคาดหวัง และความพึงพอใจของสาธารณชน เป็นต้น 

 

 กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานประจําปีโดยทั่วไป 

เพ่ือแสดงรายงานผลประกอบการขององคก์รในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถอืหุ้น

ขององค์กรนั้น ๆ การจัดทาํมีทั้งจัดทาํอย่างประหยัดหรือจัดทาํให้ดูภูมิฐาน

ขึ้ นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร อนึ่ง รายงานประจําปีสามารถใช้เป็น

ขั้นตอนการจดัเตรียมและองคป์ระกอบรายงานประจําปี 
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เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ทางหนึ่ง นอกจากสร้างความน่าเช่ือถือแก่ 

ผู้ลงทุนแล้ว ยังช่วยให้ผู้พบเหน็ทั่วไปรู้จักองคก์รและธุรกจิขององค์กรดีย่ิงขึ้น 

การจัดพิมพ์รายงานประจาํปีที่ดย่ีอมนาํภาพลักษณท์ี่ดใีห้แก่องคก์รนั้น 

 ผลการดาํเนินงานประจาํปี  ที่รายงาน แนวทางการพัฒนาและ 

ผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา และตาม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลงานนวัตกรรม และภาคผนวก  

ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

  ๑) ปก 

   ปกรายงานประจาํปี  ต้องระบุว่าเป็นรายงานของหน่วยใดและในปี 

พ.ศ. หรืองบประมาณใด โดยอาจเพ่ิมเติมรายละเอียด เช่น ภาพประกอบ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ในการจัดทาํรายงายประจาํปีปกถือเป็นส่วนสาํคัญ

ที่สดุ ต้องมคีวามโดดเด่น เช่น ไดคตัหรือป๊ัมฟอยล์เงิน/ทอง (Hot Stamping) 

  ๒) คาํนาํ 

 ส่วนใหญ่เป็นข้อความโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ระบุ

วัตถุประสงค์ของการจัดทาํรายงาน องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพที่รายงาน

รวมถงึช่วงเวลาที่องคก์รรายงานในปีงบประมาณนั้นๆ  

  ๓) สารบญั 

  ระบุเนื้อหาและเลขที่หน้าของหัวข้อหลักในรายงานทุกหัวข้อ 

  ๔) ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

    มักระบุประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร และสรุปภาพรวมของภารกิจหลักที่

กาํลังดาํเนินการ ทั้งนี้  เพ่ือให้เหน็ภาพรวมของหน่วยงานโดยสงัเขป 

   ๕) ผลการปฏบิตังิานในปีที่นาํเสนอ 

   เป็นการบรรยายผลการประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพอย่างละเอยีดว่ามผีลการดาํเนินงานอย่างไร และผลการประเมนิในแต่ละ

ตัวบ่งชี้ เป็นอย่างไร ตอบสนองต่อเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์หรือไม่ ผลการ
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ดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่ วางไว้หรือไม่ และมีการพัฒนา 

จากการประเมินภายในของปีที่ผ่านมาอย่างไร รวมทั้งอาจมีการวิเคราะห์

จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) กลยุทธ์/แผนพัฒนา 

ในภาพรวมทั้งองค์กร เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนให้หมดไปและเสริมจุดแข็งให้ 

โดดเด่นย่ิงขึ้น 

   ๖) แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการ

ประเมนิคุณภาพปีที่ผ่านมา 

  ระบุข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและประเดน็ที่ต้องพัฒนาจากผลการ

ประเมินคุณภาพของงานเพ่ือนาํมาจัดทาํแนวทางการพัฒนา และผลที่ได้รับ

จากการพัฒนา 

   ๗) ภาคผนวก 

 ระบุข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม และสนับสนุน

เนื้ อหาภายในเล่ม อาทิ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่สาํคัญ พระราชบัญญัต ิ

ที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาพข่าวผลการปฏบิตัหิน้าที่ที่น่าสนใจ เป็นต้น 

  

   รูปแบบการนาํเสนอรายงานประจาํปีจะเกี่ยวข้องกบัข้อมูลที่ปรากฏ

ในรายงานประจําปีนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะสั้น กะทัดรัด และได้ใจความ ทั้งนี้  

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มีการเสนอ

รปูแบบการจดัทาํรายงานประจาํปี โดยมสีาระสาํคญั คอื 

รูปแบบการนาํเสนอ 

   ๑) เสนอข้อมูลในลักษณะของการสรุปข้อมูลในแต่ละด้าน จากนั้น

นํามาจัดเ ป็นกลุ่มหรือเ ป็นประเภทหากมี ข้อมูลหลากหลายเกินไป  

โดยคาํนึงถงึความกระชับในการนาํเสนอ 

   ๒) แสดงข้อมูลในลักษณะรูปแบบของจาํนวนข้อมูล ที่แสดงให้เหน็

เป็นตาราง หากข้อมูลใดที่ไม่สามรถแสดงข้อมูลจํานวนตัวเลขที่ชัดเจนได้ 

อาจจะคาํนึงถงึความกระชับในการนาํเสนอ 



 -๙๔- 

   ๓) แสดงข้อมูลในลักษณะเปรียบเทียบเป็นรายปี โดยแสดงเป็น

กราฟแท่งให้เหน็ภาพข้อมูลในแต่ละปี 

   ๔) หากมีข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรายปีได้  

อาจแสดงข้อมูลเป็นสดัส่วน เช่น กราฟวงกลม เพ่ือให้ผู้อ่านเกดิความเข้าใจ

มากขึ้น 

   ๕) หากข้อมูลใดมีความสาํคัญ และใช้เป็นข้อมูลในการอ้างองิ อาจ

แสดงข้อมูลในภาคผนวก ทั้งนี้  ขึ้ นอยู่กับข้อจํากัดในการจัดพิมพ์ในเร่ือง

จาํนวนหน้าเอกสาร และดุลยพินิจของผู้จัดทาํ 

   ๖) ข้อมูลใดที่ไม่มีการจัดทาํมาก่อน และเกิดขึ้นในช่วงปีที่รายงาน 

ควรแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าในการดาํเนินงาน โดยการเสนอ

ข้อมูลในเชิงบรรยาย ให้มคีวามกระชับ 

   ๗) หากผลการปฏิบัติงานด้านใดมีลักษณะโดดเด่น อาจมี

ภาพประกอบเพ่ือสร้างความน่าสนใจในเนื้ อหาที่ต้องการนําเสนอ โดยมี

คําอธิบายประกอบภาพ เช่น ชื่อกิจกรรม วัน  เวลา สถานที่และบุคคล 

ในภาพประกอบ 

   ๘) ข้อมูลที่ส่งโรงพิมพ์ดาํเนินการจัดพิมพ์ ควรจะมีข้อมูลชุดที่เป็น

ต้นฉบับเก็บไว้ที่หน่วยงานด้วย รวมทั้งสาํเนา File ข้อมูลจากโรงพิมพ์  

และ File รปูภาพที่นาํมาจัดทาํต้องมนีามสกุลเป็น .JPEG 

   ๙) ในการจัดทาํหนังสือรายงานประจาํปี ต้องมีการประชาสมัพันธ์

ให้กบัหน่วยงานได้รับทราบร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไป 

และทาํให้รายงานประจาํปีสมบูรณท์ี่สดุ 
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บทท่ี ๑๑ 

การจดัทําเอกสารรายงานประจําปีงบประมาณ 

ขององคก์รอิสระและองคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

-------------------- 

 สํานักกํากับและตรวจสอบ กลุ่มงานติดตามผลการดําเนินงาน  

มีอาํนาจหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหนึ่ง  

โดยดาํเนินการจัดทาํเอกสารรายงานประจําปีงบประมาณขององค์กรอิสระ 

และองคก์รตามรัฐธรรมนูญให้กบัสมาชิกวุฒิสภา  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

ในที่ประชุมวุฒิสภา  ประกอบด้วย 

   ๑) รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ 

(ตามพระราชบญัญัตสิาํนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๔) 

  ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสาํนักงาน 

ศาลปกครอง  ประจาํปีงบประมาณ (ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวธิพิีจารณาคดปีกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๓) 

  ๓) รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจาํปี

งบประมาณ  (ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ (๑๖)) 

  ๔) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ (๔) และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๓) 

  ๕) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สาํหรับปีสิ้นสุด

งบประมาณ (ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๑๗) 
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  ๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําปี (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕๐ (๖)) 

  ๗) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปีงบประมาณของสาํนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดนิ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ

เงินแผ่นดนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๘) 

  ๘) การรายงานกรณหีน่วยรับตรวจมคีวามเหน็ไม่ตรงกบัสาํนกังาน

ตรวจเงินแผ่นดนิ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ

เงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ วรรคท้าย และ มาตรา ๔๖ วรรคท้าย)  

  ๙) ร าย ง านผลกา รปฏิบั ติ ง านประจํา ปี งบประมาณของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๗)) 

  ๑๐) ร า ย ง า นขอ งคณ ะกรรมกา รสิท ธิ ม นุ ษยช นแ ห่ ง ช า ต ิ  

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓๑  

  ๑๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณของสภา 

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา  ๒๗ (๓)) 

   ๑๒)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ประจําปีงบประมาณ (ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๖) 

  

 

 



 -๙๗- 

  

  ๑ .  องค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เสนอรายงานผล

การปฏิบัติงานประจําปีขององค์กร ต่อสํานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภา  

เพ่ือนาํเสนอวุฒิสภาพิจารณา  ทั้งนี้  ในรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีต้อง

แสดงรายละเอยีดแผนงานและผลการปฏบิตังิานขององคก์ร ประกอบด้วย 

ขั้นตอนการจดัทํารายงานประจําปี 

   ๑.๑  ส่วนนํา เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร โครงสร้าง

อาํนาจหน้าที่  นโยบายขององคก์ร  แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

    ๑.๒  เนื้ อหาหรือผลการปฏบิัติงาน เช่น ผลการดาํเนินงาน

ขององค์กร ผลการปฏิบัติงานประจําปี แนวทางการพัฒนาการดาํเนินงาน 

เป็นต้น 

  ๑.๓  ส่วนลงท้าย เช่น  งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผู้สอบ

บญัชีและงบการเงิน  สรปุคาํวินิจฉัย เป็นต้น   

   ๒.  สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกลุ่มงานติดตามผลการ

ดาํเนินงาน สาํนักกาํกับและตรวจสอบ ดําเนินการจัดทาํเอกสารประกอบ 

การพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําปีขององค์กรอิสระต่างๆ พร้อมทั้ง 

ขอความอนุเคราะห์จดัพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณา 

   ๓.  จดัทาํบนัทกึข้อความ กราบเรียนประธานวฒิุสภา ขออนุญาต

บรรจุระเบยีบวาระการประชุมวุฒิสภาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา/รับทราบ  

   ๔.  ดาํเนินการจัดทาํเอกสารฯ  ให้กบัสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลสาํหรับประกอบการพิจารณา/รับทราบ 

  ๕.  ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา/รับทราบ 

 

 

 

 



 -๙๘- 

แผนผงัการจดัทํารายงานประจําปี 

------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์รอิสระ/องคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

 

เสนอรายงานผลการปฏบัิติงานประจาํปี 

 

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 

จัดทาํเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

ขออนุญาตบรรจุระเบียบวาระ 

 

ใหสมาชิกวุฒิสภา
พิจารณา 

 

จัดทาํเอกสารให้สมาชิกวุฒิสภา 

 

ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา/รับทราบ 

 



 -๙๙- 

 

ภาคผนวก 

รายช่ือผูด้ํารงตําแหน่งในองคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

 

๑.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ชดุแรก 

 ๑. นายธรีศกัดิ์  กรรณสตู  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

                  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๐ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  

   เนื่องจากดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓  ปีคร่ึง) 

 ๒.   นายวสิทุธิ์  โพธแิท่น  กรรมการการเลือกตั้ง 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ พ้นจาก 

  ตาํแหน่งเนื่องจากลาออก  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๔๓   

 ๓.   นายโคทม  อารียา  กรรมการการเลือกตั้ง 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๐ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔   

  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓  ปีคร่ึง) 

 ๔.   นายยุวรัตน์  กมลเวชช  กรรมการการเลือกตั้ง 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๔๔ 

   เนื่องจากดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓  ปีคร่ึง) 

 ๕. นายสวสัดิ์  โชตพิานิช  กรรมการการเลือกตั้ง 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  

  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ  (๓  ปีคร่ึง) 

 



 -๑๐๐- 

 แทนนายวิสทุธ์ิ  โพธิแท่น   

 - นายจิระ  บุญพจนสนุทร  กรรมการการเลือกตั้ง 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๓ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔   

  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓  ปีคร่ึง) 

 

 ชดุท่ีสอง 

 ๑. พลเอก ศิรินทร์  ธปูกลํ่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๔๔ พ้นจากตาํแหน่ง 

  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ 

  ได้มคีาํวินิจฉัย ที่ ๓๘/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

  ว่าไม่เป็นผู้ได้รับการสรรหา 

 ๒.   นายจรัล  บูรณพันธุศ์รี  กรรมการการเลือกตั้ง 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๔๔  พ้นจากตาํแหน่ง 

  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙  เนื่องจากถงึแก่อนจิกรรม 

  ๓. พลตาํรวจเอก  วาสนา  เพ่ิมลาภ  กรรมการการเลือกตั้ง 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๔๔  และดาํรงตาํแหน่ง 

  ประธานกรรมการ  เมื่อวันที่  ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๔๕  พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙  เนื่องจากลาออก   

    ๔. นายวีระชัย  แนวบุญเนียร  กรรมการการเลือกตั้ง 

   ดํารงตําแหน่ง  ตั้ งแต่วันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เนื่องจากลาออก 

  ๕.   นายปริญญา  นาคฉัตรีย์  กรรมการการเลือกตั้ง 

    ดํารงตําแหน่ง  ตั้ งแต่วันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เนื่องจากลาออก  

 



 -๑๐๑- 

 แทน  พลเอก ศิรินทร ์ ธูปกลํา่  

 - พลเอก  จารภัุทร  เรืองสวุรรณ  กรรมการการเลือกตั้ง 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ พ้นจากตาํแหน่ง 

  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  เนื่องจากลาออก 

  

 กรรมการการเลือกตั้ง  ซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ฉบบัท่ี ๑๓  

ลงวนัท่ี ๒๐ กนัยายน  ๒๕๔๙   

  ๑)   นายอภชิาต  สขุคัคานนท ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

       ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๙ ตามประกาศ 

 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่  ๒๐ 

 กนัยายน  ๒๕๔๙   

        ๒)  นายประพันธ ์ นัยโกวิท  กรรมการการเลือกตั้ง 

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๙ ตามประกาศ 

   คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่  ๑๓  ลงวันที่ ๒๐ 

   กนัยายน  ๒๕๔๙ 

    ๓)  นายสมชัย  จึงประเสริฐ  กรรมการการเลือกตั้ง 

       ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๙ ตามประกาศ 

     คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่  ๑๓  ลงวันที่  ๒๐ 

      กนัยายน ๒๕๔๙ 



 -๑๐๒- 

      ๔)  นายสเุมธ  อปุนิสากร 57

๕๘
  กรรมการการเลือกตั้ง 

        ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๙ ตามประกาศ 

     คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่  ๒๐ 

     กนัยายน  ๒๕๔๙ 

     ๕)  นางสดศรี  สตัยธรรม  กรรมการการเลือกตั้ง 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๙  ตามประกาศ 

  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ ๑๓  ลงวันที่  ๒๐ 

  กนัยายน ๒๕๔๙ 

 

๒.  ผูต้รวจการแผ่นดินของรฐัสภา 

 คนแรก 

  -   นายพิเชต  สนุทรพิพิธ  ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรัฐสภา 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๓  ครบวาระ 

   การดาํรงตาํแหน่งกึ่งหนึ่งของวาระ  (๓ ปี)  เมื่อวันที่  ๑   

   เมษายน  ๒๕๔๖ 

 คนท่ีสอง 

  -    นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มถุินายน  ๒๕๔๕  ครบวาระ 

   การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๘  มถุินายน  ๒๕๕๑ 

 

                                         
๕๘

  พ้นจากตาํแหน่ง เนื่องจากอายุครบ  ๗๐  ปีบริบูรณ์  และนายวิสุทธิ์  โพธิแท่น  ได้รับ

ความเหน็ชอบให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  แทนตาํแหน่งที่ว่าง 



 -๑๐๓- 

 แทน นายพเิชต  สนุทรพพิธิ 

 -    พลเอก  ธรีเดช  มเีพียร  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิของรัฐสภา  

  ดํารงตําแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖  และ 

  ดาํรงตาํแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่  ๑๔  

  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๓ 

  ธนัวาคม ๒๕๕๒     

 

 คนท่ีสาม 

  -    นายปราโมทย์  โชตมิงคล  ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘  และ 

   ดํารงตําแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เมื่อวันที่   ๕  

   เมษายน  ๒๕๕๓  ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๑๒   

   สงิหาคม  ๒๕๕๔  

 

 แทน นายพูลทรพัย ์ ปิยะอนนัต ์   

 -   นางผาณติ  นิตทิณัฑป์ระภาศ  ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

  ดํารงตําแหน่ง  ตั้ งแต่วันที่   ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑ และ 

  ดาํรงตาํแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ในวันที่  ๑๓ 

  ตลุาคม ๒๕๕๑ จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่ ๑๒ 

  ตลุาคม ๒๕๕๗  

 

 แทน  พลเอกธีรเดช  มีเพยีร 

 - นายศรีราชา  เจริญพานิช  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ดาํรงตาํแหน่ง 

  ตั้งแต่วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๓  จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  ในวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 



 -๑๐๔- 

 แทน นายปราโมทย ์ โชติมงคล    

 - นายประวิช  รัตนเพียร  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ดาํรงตาํแหน่ง 

    ตั้งแต่วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จะครบวาระการดํารง 

  ตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๖๐  

 

๓.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ชดุแรก 

 ๑. นายเสน่ห์  จามริก  ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐     

 ๒. นางสาวนัยนา  สภุาพ่ึง  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

     ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 ๓. นายประดษิฐ์  เจริญไทยทวี  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วนัที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 ๔. นายวสนัต ์ พานิช  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่งเมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 ๕. นายสทุนิ  นพเกต ุ กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 ๖. นางสนุี  ไชยรส  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 



 -๑๐๕- 

 ๗. นายสรุสห์ี  โกศลนาวิน  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 ๘. คุณหญิงอมัพร  มศีุข  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 ๙. นางสาวอาภร  วงษ์สงัข ์ กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ ครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 ๑๐.   คุณหญิงจันทนี  สนัตะบุตร กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๔๔ พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  เนื่องจากลาออก 

 ๑๑.   นายจรัล  ดษิฐาอภิชัย  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔  พ้นจาก 

 ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๐ เนื่องจาก 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติถอดถอนตามพระราชบัญญัต ิ

 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา  ๑๑ 

 ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คร้ังที่  ๕๓/๒๕๕๐ 

 วันที่  ๒๖  กนัยายน  ๒๕๕๐ 

 

  ชดุท่ีสอง 

  ๑.   นางอมรา  พงศาพิชญ ์ ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

              ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๒ จะครบ 

   วาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่ ๒๔  มถุินายน ๒๕๕๘  



 -๑๐๖- 

  ๒.  พลตาํรวจเอก  วนัชยั  ศรีนวลนดั  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  จะครบ 

   วาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๔  มถุินายน  ๒๕๕๘ 

  ๓. นายปริญญา  ศิริสารการ  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  จะครบ 

   วาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๔  มถุินายน  ๒๕๕๘ 

  ๔.   นายไพบูลย์  วราหะไพฑรูย์ กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  จะครบ 

   วาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๔  มถุินายน  ๒๕๕๘ 

  ๕.   นางวิสา  เบญ็จะมโน  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มถุินายน   ๒๕๕๒  จะครบ 

   วาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๔  มถุินายน  ๒๕๕๘ 

  ๖.   นายแท้จริง  ศริพิานชิ  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  จะครบ 

   วาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๔  มถุินายน  ๒๕๕๘ 

  ๗.  นายนิรันดร์  พิทกัษ์วัชระ  กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  จะครบ 

   วาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๔  มถุินายน  ๒๕๕๘ 

 

๔.  ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

  ชดุแรก   

     ๑.   นายเชาวน ์ สายเชื้อ  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๒  เนื่องจากอายุ 

  ครบ ๗๐ ปีบริบรูณ ์

 



 -๑๐๗- 

   ๒.   นายชัยอนันต ์ สมุทวณชิ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๓  เนื่องจากลาออก 

  ๓.   นายโกเมน  ภัทรภิรมย์  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

        ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑  มนีาคม  ๒๕๔๔  เนื่องจากลาออก 

   ๔.   นายประเสริฐ  นาสกุล  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

        ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ และดาํรงตาํแหน่ง 

   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ ์ ๒๕๔๓ 

   พ้นจากตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๘  กนัยายน  ๒๕๔๔  เนื่องจาก 

   มอีายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์  

  ๕.  นายอสิสระ  นิตทิณัฑป์ระภาศ  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  และ 

   ดํารงตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเมื่ อวันที่   ๑๔   

   มนีาคม  ๒๕๔๕  พ้นจากตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๔  ตลุาคม ๒๕๔๕  

   เนื่องจากมอีายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์  

  ๖.  พลโท  จุล  อตเิรก  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕  เนื่องจากดาํรง 

   ตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

   ๗. นายสจุินดา  ยงสนุทร  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๕  เนื่องจากดาํรง 

   ตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

 

 



 -๑๐๘- 

  ๘. นายอนันต ์ เกตวุงศ์  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕  เนื่องจากดาํรง 

   ตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

   ๙. นายกระมล  ทองธรรมชาต ิ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๔๓  และ 

  ดํารงตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่   ๒๘   

  มนีาคม  ๒๕๔๖  พ้นจากตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

  เนื่องจากอายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์  

   ๑๐. นายอรุะ  หวังอ้อมกลาง  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑ และดาํรง 

   ตาํแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวนัที่  ๓ สงิหาคม ๒๕๔๙ 

   พ้นจากตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๙  กนัยายน  ๒๕๔๙  เนื่องจาก 

   ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบบัที่  ๓  ลงวันที่  ๑๙ 

   กันยายน  ๒๕๔๙  กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้ นสุดลง 

   พร้อมกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐  

  ๑๑.   นายจุมพล  ณ สงขลา  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๙  กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศ 

   คณะปฏิ รู ป ก า รปกครอง ในระ บอบประ ช าธิป ไตย  

   อันมี พ ร ะมหา กษั ต ริ ย์ ท ร ง เ ป็ น ปร ะ มุ ข   ฉ บับที่  ๓   

   ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙  กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

   สิ้นสดุลง พร้อมกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

   พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

 



 -๑๐๙- 

  ๑๒.   นายมงคล  สระฏนั  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๑  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙  เนื่องจาก 

   ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙  

   กันยายน  ๒๕๔๙  กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้ นสุดลง 

   พร้อมกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐   
  ๑๓.   นายปรีชา  เฉลิมวณชิย์  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
     ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน  ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข  ฉบบัที่  ๓  ลงวันที่  ๑๙  กนัยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง พร้อมกับรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   
   ๑๔.   นายสวุทิย์  ธรีพงษ์  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑  พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่  ๑๙  กนัยายน  ๒๕๔๙  เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่  ๓  ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   
  ๑๕. นายผนั  จันทรปาน  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๔๓  พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่  ๓  ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง พร้อมกับรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   



 -๑๑๐- 

 แทน  นายชยัอนนัต ์ สมุทวณิช 

    -   นายอมร  รักษาสตัย์  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่   ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๔๖  เนื่ องจาก 

    มอีายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์  

 

 แทน  นายเชาวน ์ สายเช้ือ 

  -    นายสจุิต  บุญบงการ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๔๓ พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๔๗  เนื่องจาก 

  ดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

 

 แทนนายกระมล  ทองธรรมชาติ  

  -  นายอดุมศกัดิ์  นติมินตรี  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๓ สงิหาคม ๒๕๔๙ พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

    ทรงเป็นประมุข ฉบับที่  ๓  ลงวันที่  ๑๙ กนัยายน  ๒๕๔๙ 

    กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  พร้อมกบัรัฐธรรมนูญ 

    แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐    

 

 

 

 

 



 -๑๑๑- 

 แทน  นายโกเมนท ์ ภทัรภิรมย ์

  -    นายศักดิ์  เตชาชาญ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๓ มถิุนายน ๒๕๔๔ พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

    ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ ๓  ลงวันที่  ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙ 

    กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง พร้อมกับรัฐธรรมนูญ 

    แห่งราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

 

 แทนนายประเสริฐ  นาสกลุ  

  -   นายจิระ  บุญพจนสนุทร  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่  ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  พร้อมกบัรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

 

 แทนตุลาการศาลรฐัธรรมนูญท่ีพน้จากตําแหน่ง  จํานวน  ๔  คน 

    ๑.   พลตาํรวจเอก  สวุรรณ  สวุรรณเวโช  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๔๖ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  พร้อมกบัรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   



 -๑๑๒- 

  ๒.   นางเสาวนีย์  อศัวโรจน์  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๔๖ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  พร้อมกบัรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

  ๓.   นายสธุ ี สทุธสิมบูรณ ์ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๔๖ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  พร้อมกบัรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

  ๔.   นายมานิต  วิทยาเตม็  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๔๖ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  พร้อมกบัรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

 

 

 

 

 



 -๑๑๓- 

 แทน  นายอมร  รกัษาสตัย ์

      - นายอภัย  จนัทนจุลกะ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วนัที่ ๓๐ มถุินายน ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

 เมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

 ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙ 

 กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ 

 แห่งราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

 

 แทน  นายสจิุต  บุญบงการ 

  - นายนพดล  เฮงเจริญ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๗  พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙ 

   กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ 

   แห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐   

 

 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะปฏิรูป 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น

ประมุข 

   ๑.   นายปัญญา  ถนอมรอด  ประธานคณะตลุาการรัฐธรรมนูญ  

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

   ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบญัญัติ  มาตรา  ๓๐๐ 

   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  



 -๑๑๔- 

      ๒.   นายอกัขราทร  จุฬารัตน  รองประธานคณะตลุาการรัฐธรรมนูญ  

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

   ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบญัญัต ิ มาตรา  ๓๐๐ 

   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  

    ๓.   หม่อมหลวงไกรฤกษ ์ เกษมสนัต ์ ตลุาการรัฐธรรมนูญ  

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจาก 

    มกีารแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัต ิ

    มาตรา  ๓๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

    พทุธศกัราช  ๒๕๕๐   

   ๔.   นายสมชาย  พงษธา  ตลุาการรัฐธรรมนูญ  

     ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

   ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๐๐ 

   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  

   ๕.   นายกติศิักดิ์  กติคุิณไพโรจน์  ตลุาการรัฐธรรมนูญ  

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

    ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๐๐ 

    ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  

   ๖.  นายธานิศ  เกศวพิทกัษ ์ ตลุาการรัฐธรรมนูญ  

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

    ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๐๐ 

    ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐   



 -๑๑๕- 

   ๗.  นายนุรักษ ์ มาประณตี  ตลุาการรัฐธรรมนูญ  

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

    ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๐๐ 

    ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐   

    ๘. นายจรัญ  หัตถกรรม  ตลุาการรัฐธรรมนูญ 

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

    ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๐๐ 

    ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐   

   ๙.   นายวิชัย  ชื่นชมพูนุช  ตลุาการรัฐธรรมนูญ  

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 

    ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๐๐ 

    ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐   

 

 ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ  ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศกัราช  ๒๕๕๐ 

   ๑.   นายชัช  ชลวร  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

     ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะครบวาระ 

     การดํารงตําแหน่ง  ในวันที่   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

     (ลาออกจากตาํแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่  ๑๐ 

      สงิหาคม  ๒๕๕๔) 

    ๒.   นายจรัล  ภักดธีนากุล  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 



 -๑๑๖- 

   ๓.   นายจรญู  อนิทรจาร  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะพ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เนื่องจาก 

    อายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์

   ๔.   นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะพ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  ในวันที่  ๑๘  ส ิงหาคม  ๒๕๕๘  เนื่องจาก 

  อายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์

   ๕.   นายนุรักษ ์ มาประณตี  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะครบวาระ 

   การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

   ๖.   นายบุญส่ง  กุลบุปผา  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

   ๗.   นายวสนัต ์ สร้อยพิสทุธิ์  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

        ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  และดาํรง 

    ตาํแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๔ 

    จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ในวนัที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

   ๘.   นายสพุจน์  ไข่มุกด ์ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะพ้นจาก 

    ตําแหน่ง  ในวันที่   ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เนื่ องจาก 

    อายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์

   ๙.  นายอดุมศกัดิ์  นติมินตรี  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

        ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ จะครบวาระ 

    การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 



 -๑๑๗- 

๔.  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 ชดุแรก 

  ๑. นายโอภาส  อรณุนิท ์ ประธานกรรมการ  ป.ป.ช. 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๖ เนื่องจาก 

  ดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

  ๒. ท่านผู้หญงิปรียา  เกษมสนัต ์ณ อยุธยา  กรรมการ  ป.ป.ช. 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๓  เนื่องจากลาออก 

  จากตาํแหน่ง 

  ๓.  พลโท สวสัดิ์  ออรุ่งโรจน ์ กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่ อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๖  เนื่ องจาก 

   อายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์

  ๔. พันโท กมล  ประจวบเหมาะ  กรรมการ  ป.ป.ช. 

         ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒ พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง 

  มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

  ๕. นายเกริกเกยีรต ิ พิพัฒนเ์สรีธรรม  กรรมการ  ป.ป.ช. 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง 

  มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

   ๖.   นายณฏัฐ์  ศรีวหิค  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง 

   มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 



 -๑๑๘- 

  ๗. นายประสทิธิ์  ดาํรงชัย  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  วันที่  ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง 

   มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

   ๘. นางฤด ี จิวาลักษณ ์ กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  วันที่  ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง 

   มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

  ๙. นายวริตัน ์ วฒันศริธิรรม  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๒  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  วันที่  ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง 

   มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๔ ปีคร่ึง) 

 

 แทนท่านผูห้ญิงปรียา  เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 

  -   นายพินติ  อารยะศริิ  กรรมการ  ป.ป.ช. 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  กนัยายน  ๒๕๔๔  พ้นจาก 

  ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

  ลาออกจากตาํแหน่ง 

 แทนพลโท สวสัด์ิ  ออรุ่งโรจน ์   

  -  พลตาํรวจโท  วิเชียรโชติ  สุกโชติรัตน์  กรรมการ  ป.ป.ช. 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๖  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

   ลาออกจากตาํแหน่ง 

 

 

 



 -๑๑๙- 

 แทนกรรมการท่ีออกตามวาระกึง่หนึง่ของการดาํรงตําแหน่ง (๔  ปีคร่ึง ) 

  ๑. พลตาํรวจเอก  วฑุฒิชยั  ศรีรัตนวุฑฒิ ประธานกรรมการ  ป.ป.ช. 

     ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๗  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

    ลาออกจากตาํแหน่ง 

  ๒. นายวสิทุธิ์  โพธแิท่น  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๗ พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

    ลาออกจากตาํแหน่ง 

  ๓. นายวิเชียร  วิริยะประสทิธิ์  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๗  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

    ลาออกจากตาํแหน่ง 

   ๔. นายเชาวน์  อรรถมานะ  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๗  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

    ลาออกจากตาํแหน่ง 

  ๕.   นายชิดชัย  พานิชพัฒน์  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๗  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

    ลาออกจากตาํแหน่ง 

  ๖. นายยงยุทธ  กปิลกาญจน์  กรรมการ  ป.ป.ช. 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๗  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

   ลาออกจากตาํแหน่ง 

 



 -๑๒๐- 

  ๗. นายประดษิฐ์  ทรงฤกษ์  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๗ พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เนื่องจาก 

    ลาออกจากตาํแหน่ง 

 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งโดยประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  ฉบบัท่ี ๑๙ ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน  ๒๕๔๙ 

  ๑.   นายปานเทพ   กล้าณรงคร์าญ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

       ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะพ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เนื่องจาก 

   อายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์   

  ๒.   นายกล้านรงค ์ จนัทกิ  กรรมการ  ป.ป.ช. 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะพ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  ในวันที่   ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖  เนื่ องจาก 

   อายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์

  ๓.   นายใจเดด็  พรไชยา  กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะพ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  เนื่องจาก 

    อายุครบ  ๗๐ ปีบริบูรณ ์

  ๔.   นายเมธ ี ครองแก้ว  กรรมการ  ป.ป.ช. 

        ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะพ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  ในวันที่  ๙  ส ิงหาคม  ๒๕๕๕  เนื ่องจาก 

    อายุครบ  ๗๐  ปีบริบรูณ ์

 

 



 -๑๒๑- 

    ๕.   นางสาวสมลักษณ ์ จัดกระบวนพล  กรรมการ  ป.ป.ช. 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  พ้นจาก 

   ตาํแหน่ง  ในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เนื่องจาก 

   อายุครบ  ๗๐  ปีบริบูรณ ์

  ๖.  นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย  กรรมการ  ป.ป.ช. 

  ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะครบวาระ 

  การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๑ กนัยายน  ๒๕๕๘ 

  ๗.   นายภักด ี โพธศิริิ  กรรมการ  ป.ป.ช. 

 ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะครบวาระ

 การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๘   

 ๘.   นายวิชา  มหาคุณ  กรรมการ  ป.ป.ช. 

 ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะครบวาระ

 การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่ ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๘ 

  ๙.   นายวิชัย  วิวิตเสว ี กรรมการ  ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๔๙  จะครบวาระ 

 การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่ ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๘ 

 

 แทน  นางสาวสมลกัษณ ์ จดักระบวนพล 

   - นายปรีชา  เลิศกมลมาศ  กรรมการ ป.ป.ช. 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วนัที่  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๓  จะครบวาระ 

    การดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๒  

 

 แทน  นายเมธี  ครองแกว้ 

   - พลตํารวจเอก สถาพร  หลาวทอง  กรรมการ ป.ป.ช.   

    ดํารงตําแหน่ง  ตั้ งแต่วันที่   ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   

    จะครบวาระดาํรงตาํแหน่ง  ในวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 



 -๑๒๒- 

๕.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ชดุแรก 

   ๑.   นายปัญญา  ตนัตยิวรงค ์ ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่ องจาก 

    ดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี)     

   ๒.   นายปรัชญา  สตูะบุตร  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

     ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๓ พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๔๖ เนื่องจากขอลาออก 

   ๓.   คุณหญิงจารวุรรณ  เมณฑกา  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๓ พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  เนื่องจากขอลาออก 

   ๔. นางรวพีร  คูหิรัญ  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

        ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่องจาก 

    ดาํรงตาํแหน่งมาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี) 

   ๕. นายปัญญา  สตฐิิต  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง

    มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี)      

   ๖.  พลโท ฉัตรชยั  อเุทนสตุ  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง

    มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี)   

 



 -๑๒๓- 

   ๗. นางจิระพรรณ  นิรัตศิัย  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
     ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง

    มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี)      

   ๘.   คุณหญิงนงเยาว์  ชัยเสรี  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง

    มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี)      

   ๙. นายชยัเชต  สนุทรพิพิธ  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง

    มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี)      

   ๑๐. นางศลุมีาศ  สทุธสิมัพัทน์  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
    ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๓  พ้นจาก 

    ตาํแหน่ง  เมื่อวนัที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เนื่องจากดาํรงตาํแหน่ง

    มาครบกึ่งหนึ่งของวาระ (๓ ปี)       
 

 แทน  คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา 
     -    นายนรชยั  ศรีพิมล  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  ตลุาคม  ๒๕๔๕  และดาํรง 

      ตาํแหน่งประธานกรรมการ  เมื่อวันที่  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๗ 

        พ้นจากตาํแหน่ง  เมื่อวันที่ ๑๙  กนัยายน  ๒๕๔๙  เนื่องจาก 

      ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

      อนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ฉบบัที่  ๑๒  ลงวันที่  ๒๐ 

      กันยายน  ๒๕๔๙  และประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่  ๒๙ 

        ลงวนัที่  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๔๙  ที่แก้ไขประกาศฯ  ฉบบัที่  ๑๒ 

      กาํหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ  ซึ่งดาํรงตาํแหน่ง 

      อยู่ในวันที่  ๑๘  กนัยายน  ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง  



 -๑๒๔- 

 แทนกรรมการซ่ึงพน้จากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

  กึ่งหนึง่ของวาระ (๓  ปี) 

     ๑.  นางรวพีร  คูหิรัญ  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่  ๑๒  ลงวันที่  ๒๐  กนัยายน  ๒๕๔๙ 

   และประกาศคณะปฏริปูฯ ฉบบัที่ ๒๙ ลงวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ 

   ที่แก้ไขประกาศฯ  ฉบับที่  ๑๒  กาํหนดให้คณะกรรมการ 

   ตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่ งดํารงตําแหน่งอยู่  ในวันที่   ๑๘ 

    กนัยายน  ๒๕๔๙  พ้นจากตาํแหน่ง  

     ๒. นายบุญรอด  โบว์เสรีวงศ์  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุขฯ 

     ๓. นางศศิพัฒน์  เศวตวัฒนา  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุขฯ 

     ๔.   พลโท  สมชาย  วริฬุหผล  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุขฯ 



 -๑๒๕- 

       ๕.   นายเกรียงศักดิ์  วัฒนวรางกูร  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุขฯ 

     ๖.   นายชาญยุทธ  ปทุมารักษ ์ กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

      ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๗  พ้นจากตาํแหน่ง 

    เมื่อวนัที่  ๑๙  กนัยายน  ๒๕๔๙  เนื่องจากประกาศคณะปฏริูป 

    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

    ทรงเป็นประมุขฯ 

  ๗. พลเอก  ยอดชาย  เทพยสวุรรณ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุขฯ 

    ๘.   นายสาํราญ  ภอูนันตานนท ์ กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุขฯ 

    ๙.   นายสทิธพัินธ  ศรีเพญ็  กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ดาํรงตาํแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พ้นจากตาํแหน่ง 

   เมื่อวันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เนื่องจากประกาศคณะปฏริปู 

   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

   ทรงเป็นประมุขฯ   



 -๑๒๖- 

    ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๔ 

  สงิหาคม  ๒๕๕๐  โดยมบีทเฉพาะกาล  มาตรา  ๓๐๑  วรรคสอง  

  กําหนดว่า  ในระหว่างไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อาํนาจหน้าที่แทนประธาน 

  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

  ต่อมา  คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

  ผู้ใช้อํานาจแทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และ 

  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  พ้นจากตาํแหน่ง  เนื่องจาก 

  มอีายุครบ  ๖๕  ปีบริบูรณ ์ ในวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

------------------------ 


