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ระเบียบ 
ว่าด้วยการยื่นและรับคําร้อง  วิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริง 

และวิธีพิจารณาสอบสวน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  และข้อ  ๓๖  ของข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประธานวุฒิสภาโดยความเห็นชอบจากวุฒิสภา   
จึงออกระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคําร้อง  วิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคําร้อง  วิธีพิจารณาการสอบ
ข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  คําว่า 
“ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกวุฒิสภา 
“กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซ่ึงวุฒิสภาตั้งขึ้น  และหมายความ

รวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  หรือข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาที่ได้รับ

มอบหมาย 
“คําร้อง”  หมายถึง  ข้อกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
“ผู้ร้อง”  หมายถึง  ผู้เสนอคําร้องตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้ร้องให้กระทําการแทน 
“ผู้ถูกร้อง”  หมายถึง  สมาชิกหรือกรรมาธิการที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่กําหนดไว้

ในระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การยื่นและถอนคําร้อง 

 

 

ข้อ ๕ คําร้องต้องทําเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคําสุภาพและมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องรวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกพร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 

(๒) ข้อกล่าวหาที่ระบุว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการคนใดกระทําการใดหรือมีพฤติการณ์อันเป็น
การฝ่าฝืนข้อบังคับในเรื่องใด  โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิยื่นคําร้อง  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง 
หรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 

(๓) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง  ถ้าเป็นการร้องแทนผู้อ่ืนจะต้องแนบหนังสือมอบอํานาจมาด้วย 
ข้อ ๖ ในกรณีมีเหตุจําเป็น  เม่ือผู้ร้องไม่สามารถทําคําร้องเป็นหนังสือได้  หรือผู้ร้องประสงค์

จะร้องเรียนด้วยวาจา  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุแห่งความจําเป็นและบันทึกการร้องเรียนโดยให้มี
รายละเอียดตามข้อ  ๕ 

ข้อ ๗ การยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาให้กระทําได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยื่นด้วยตนเอง  หรือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนยื่น  ณ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

และให้เลขาธิการผู้รับคําร้องออกใบรับคําร้องให้กับผู้ร้อง 
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(๓) ยื่นต่อสมาชิก 
(๔) ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
(๕) ส่งทางโทรสาร 
ในกรณีการยื่นคําร้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทางโทรสาร  ผู้ร้องต้องส่งต้นฉบับคําร้อง

ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการได้กําหนดแจ้งให้จัดส่ง 
ใบรับคําร้องจะต้องระบุวัน  เดือน  ปี  ที่รับคําร้อง  และลงลายมือชื่อเลขาธิการ 
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการตรวจสอบคําร้องเบ้ืองต้นว่า 
(๑) ผู้ร้องมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่  และเป็นเจ้าของคําร้องจริงหรือไม่ 
(๒) คําร้องเป็นไปตามระเบียบนี้หรือไม่ 
ให้เลขาธิการเสนอคําร้องต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาโดยเร็ว 
ข้อ ๙ คําร้องตามข้อ  ๕  และคําร้องตามข้อ  ๖  ผู้ร้องจะถอนในเวลาใดก็ได้  โดยให้ทําเป็น

หนังสือ  เว้นแต่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องพิจารณา
ดําเนินการต่อไปจนถึงที่สุด 

ข้อ ๑๐ เม่ือมีเรื่องร้องเรียนและปรากฏหลักฐานเก่ียวกับพฤติกรรม  อันน่าจะเป็นการฝ่าฝืน
ข้อบังคับจริยธรรมของผู้ถูกร้อง  จากสมาชิก  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  บุคคลหรือหน่วยงานใดของรัฐ   
หรือเม่ือปรากฏเรื่องและหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของวุฒิสภา  
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาอาจมีมติเสียงข้างมากให้นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบนี้ได้ 
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หมวด  ๒ 
การพิจารณาคําร้องและวิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริง 

 

 

ข้อ ๑๑ เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้รับคําร้อง  ให้พิจารณาว่าคําร้องนั้นถูกต้อง 
ตามระเบียบนี้หรือไม่  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากเลขาธิการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาโดยมติเสียงข้างมากเห็นว่าคําร้องดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบนี้  ให้เสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภาจําหน่ายคําร้องและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

คําร้องที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาโดยมติเสียงข้างมากเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบนี้   
ให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้อง  
หากมีความจําเป็นไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  ให้คณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภาขอขยายเวลาต่อประธานวุฒิสภาได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๑๒ ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องสามารถยื่นคําร้องคัดค้านกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาคนใด 
พร้อมเหตุผล  ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ขอให้พิจารณาต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้ 

เม่ือมีการคัดค้านกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาผู้ใด  ถ้ากรรมการจริยธรรมวุฒิสภาผู้นั้นไม่ขอ 
ถอนตัวออกจากการพิจารณาเรื่องนั้น  ให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๓ กรรมการจริยธรรมวุฒิสภาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกคัดค้าน  กรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
ผู้นั้นต้องแถลงต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  โดยแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้าน  เม่ือมีกรณีดังกล่าว
ให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาต้องมีกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม   
และการลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาใด ๆ  ตามระเบียบฉบับนี้ให้ถือเอาเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภาที่เข้าร่วมประชุม   

ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาจัดส่งสําเนาคําร้องแก่ผู้ถูกร้อง  และให้ 
ผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําร้อง 

การส่งสําเนาคําร้องหรือหนังสืออ่ืนใดแก่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง  ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับ  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสถานที่ติดต่อแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องได้แจ้งไว้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งสําเนาคําร้องและหนังสือกําหนดเวลาให้ยื่นคําชี้แจงแก่ผู้ถูกร้องได้   
หรือผู้ถูกร้องไม่ยอมรับสําเนาคําร้องและหนังสือกําหนดเวลาให้ยื่นคําชี้แจง  ให้ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภาส่ังให้ปิดประกาศ  ณ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เพื่อให้ผู้ถูกร้องมารับสําเนาคําร้อง
และหนังสือกําหนดเวลาให้ยื่นคําชี้แจงภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศ  และส่งสําเนาประกาศ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถูกร้อง  ณ  สถานที่ตามวรรคสองในวันปิดประกาศนั้นด้วย   
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ข้อ ๑๖ เม่ือผู้ถูกร้องได้รับสําเนาคําร้องแล้วและได้ยื่นคําชี้แจง  หรือไม่ยื่นคําชี้แจงภายใน 
เวลาที่กําหนด  หรือไม่มารับสําเนาคําร้องและหนังสือกําหนดเวลาให้ยื่นคําชี้แจงตามประกาศข้อ  ๑๕  วรรคสาม  
ให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภากําหนดวันพิจารณาครั้งแรก   

ผู้ร้องจะขอแก้ไขเพิ่มเติมคําร้องที่ยื่นไว้แล้วก็ได้  แต่ต้องเป็นสาระสําคัญอันควรแก่การแก้ไข 
และเก่ียวกับเรื่องเดิม  โดยให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาก่อนวันพิจารณาครั้งแรก   

คําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําร้องตามวรรคสอง  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้  
แล้วแต่จะเห็นสมควร   

ให้เลขาธิการแจ้งกําหนดการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเป็นหนังสือ 
ไปยังกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทุกคนไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันพิจารณา 

ข้อ ๑๗ กรณีที่ ผู้ ร้องไม่ดําเนินการตามคํ า ส่ังของคณะกรรมการจริ ยธรรมวุฒิสภา 
หรือไม่ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้ร้องทิ้งคําร้อง  และคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภาอาจสั่งจําหน่ายคําร้องก็ได้   

ขอ้ ๑๘ ให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาดําเนินการสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  ว่าคําร้อง 
มีมูลหรือไม่  โดยมีอํานาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง
หรือมูลความผิด 

ข้อ ๑๙ การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  ให้สมาชิกและกรรมาธิการ   
หรือผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  มีสิทธิเข้าฟังการพิจารณา 

ในกรณีเป็นการประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้  
ต้องเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 

ข้อ ๒๐ ผู้ร้องและผู้ถูกร้องมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  
และสามารถอ้างตนเองและพยานหลักฐานอ่ืนเป็นพยานได้ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
เห็นสมควร  และมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับตนได้ 

ข้อ ๒๑ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง
จะยื่นด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลใดยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาหรือเลขาธิการก็ได้   

การมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานให้ทําเป็นหนังสือ  ลงลายมือชื่อผู้มอบ  
ผู้รับมอบ  และพยาน 

ข้อ ๒๒ ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้  ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้อาจรับสําเนาที่รับรอง
ความถูกต้อง  หรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความเป็นพยานได้ 

การอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน  แม้ต้นฉบับยังมีอยู่  จะส่งสําเนาที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้   
เว้นแต่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 
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ข้อ ๒๓ พยานจะให้การด้วยวาจาหรือให้การเป็นหนังสือก็ได้  ในกรณีให้การเป็นหนังสือ  
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาจะสั่งให้พยานมาให้ถ้อยคําประกอบก็ได้ 

พยานที่ให้ถ้อยคําแล้วอาจถูกเรียกมาให้ถ้อยคําอีก  หรืออาจถูกเรียกมาให้ถ้อยคําพร้อมพยาน
คนอ่ืนในเรื่องเดียวกันก็ได้   

ข้อ ๒๔ ในการพิจารณา  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาจะให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง 
ให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ 

การสอบพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ  ให้กระทําได้เท่าที่จําเป็น   
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีอํานาจซักถามพยาน  หรือเรียกพยานหลักฐานใด ๆ  

มาประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควรก็ได้  หรือสั่งให้งดการสอบพยานหลักฐานใด ๆ  ที่เห็นว่า 
ไม่เก่ียวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือไม่มีความจําเป็นแก่การพิจารณา  หรือจะทําให้การพิจารณาล่าช้า 
โดยไม่สมควรก็ได้ 

ข้อ ๒๖ ผู้ร้องและผู้ถูกร้องอาจทําคําแถลงการณ์เป็นหนังสือสรุปความเห็นของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาก่อนการวินิจฉัยก็ได้  ส่วนการแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภา  ให้กระทําได้ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเห็นสมควร 

คําแถลงการณ์ของผู้ร้องและผู้ถูกร้องต้องกระทําหลังจากวันพิจารณานัดสุดท้ายภายในเวลา 
ที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเห็นสมควร 

ในการแถลงการณ์ด้วยวาจาให้ผู้ร้องเป็นผู้แถลงก่อน  และให้ผู้ถูกร้องแถลงในลําดับถัดไป 
ในการแถลงการณ์ด้วยวาจาของแต่ละฝ่าย  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  จะซักถาม

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้แถลงในระหว่างการแถลงหรือภายหลังการแถลงก็ได้ 
ข้อ ๒๗ ให้มีการจัดทําบันทึกการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทุกครั้ง 
ข้อ ๒๘ การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาให้กระทําด้วยความรวดเร็ว   

และพิจารณาต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 
จะสั่งเลื่อนการพิจารณาออกไปก็ได้   

ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณา  คณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภามีอํานาจสั่งให้บุคคลใดออกไปนอกสถานที่พิจารณาได้ 

ข้อ ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  มีอํานาจขอเอกสารใด ๆ  
ของวุฒิสภาได้   

ข้อ ๓๑ เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาคําร้องเสร็จแล้ว  และมีมติด้วย 
เสียงข้างมากว่าเรื่องดังกล่าวมีมูล  ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

คําร้องที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีมติด้วยเสียงข้างมากว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูล   
ให้จําหน่ายคําร้องนั้น  และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อประธานวุฒิสภาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
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ข้อ ๓๒ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาให้ประกอบด้วย
สาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและตําแหน่งหน้าที่ของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริง 
(๔) คําชี้แจงและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริง 
(๕) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมาย 
(๖) บทบัญญัติของข้อบังคับที่ยกขึ้นอ้างอิง 
(๗) สรุปความเห็นว่าคําร้องมีมูลหรือไม่ 
ข้อ ๓๓ เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการจริยธรรม

วุฒิสภา  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยเร็ว  เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  เพื่อพิจารณาสอบสวนแล้วจัดทํารายงานเสนอต่อวุฒิสภา   

หมวด  ๓ 
การสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวน 

 

 

ข้อ ๓๔ เม่ือวุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวนในครั้งใดแล้ว  ให้กรรมการสอบสวน 
ในครั้งนั้นประชุมและเลือกกันเองเพื่อตั้งเป็นประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และตําแหน่งอ่ืน 
ตามความจําเป็น 

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสิบเอ็ดคนและมีอํานาจหน้าที่พิจารณา
สอบสวนข้อกล่าวหาและวินิจฉัย  รวมทั้งจัดทํารายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเพื่อรายงาน 
ต่อประธานวุฒิสภา 

ข้อ ๓๕ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมติวุฒิสภาในครั้งใด  คณะกรรมการ
สอบสวนในครั้งนั้น  ต้องไม่เป็นคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาในคราวเดียวกัน 

ข้อ ๓๖ การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  และการลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาใด ๆ  ตามระเบียบ
ฉบับนี้ให้ถือเอาเสียงข้างมากของคณะกรรมการสอบสวนที่เข้าร่วมประชุม 

ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันที่วุฒิสภามีมติ  หากมีความจําเป็นไม่สามารถสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว   
ให้คณะกรรมการสอบสวนสามารถขอขยายเวลาต่อวุฒิสภาได้ไม่เกินสามสิบวัน  และหากอยู่นอกสมัยประชุม
หรืออยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  ให้ประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาตให้ขยายเวลา 
ที่กําหนดไว้ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แล้วแจ้งให้วุฒิสภาทราบภายหลัง 
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ข้อ ๓๘ ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนจัดส่งสําเนาคําร้องแก่ผู้ถูกร้อง  และให้ผู้ถูกร้อง
สามารถยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติมได้ภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําร้อง 

การส่งสําเนาคําร้องหรือหนังสืออ่ืนใดแก่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง  ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับ  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสถานที่ติดต่อแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องได้แจ้งไว้ 

ข้อ ๓๙ เม่ือผู้ถูกร้องได้รับสําเนาคําร้องแล้วและได้ยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม  หรือไม่ยื่นคําชี้แจง
เพิ่มเติมภายในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการสอบสวนกําหนดวันพิจารณาครั้งแรก 

ให้เลขาธิการแจ้งกําหนดการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนเป็นหนังสือไปยังกรรมการ
สอบสวน  ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทุกคนไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันพิจารณา 

ข้อ ๔๐ ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องสามารถยื่นคําร้องคัดค้านกรรมการสอบสวนคนใด  ว่าเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียในเรื่องที่ขอให้พิจารณาต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนได้ 

เม่ือมีการคัดค้านกรรมการสอบสวนผู้ใด  ถ้ากรรมการสอบสวนผู้นั้นไม่ขอถอนตัวออกจาก 
การพิจารณาเรื่องนั้น  ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามที่เห็นสมควร   

ข้อ ๔๑ กรรมการสอบสวนผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกคัดค้าน  กรรมการสอบสวนผู้นั้นต้องแถลงต่อ
คณะกรรมการสอบสวน  โดยแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้าน  เม่ือมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๔๒ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน  ให้สมาชิกและกรรมาธิการ  หรือผู้ซ่ึงได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบสวนมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณา 

ในกรณีเป็นการประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนได้  ต้องเป็น 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๔๓ ผู้ ร้องและผู้ ถูกร้อง มี สิทธิ เข้ าฟั งการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน   
และสามารถอ้างตนเองและพยานหลักฐานอ่ืนเป็นพยานได้ตามที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร  
และมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับตนได้ 

ข้อ ๔๔ กระบวนการสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวนตามหมวด  ๓  นี้  ให้นําความใน
หมวด  ๒  การพิจารณาคําร้องและวิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงมาใช้บังคับกับการดําเนินการ
กระบวนการสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๕ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสอบสวนเสร็จแล้ว  และมีมติด้วยเสียงข้างมาก  
และมีความเห็นว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้นั้นฝ่าฝืนข้อบังคับ  ให้รายงานผลการสอบสวนให้ประธาน
วุฒิสภาโดยเร็ว  เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปโดยต้องจัดเป็นการประชุมลับ  และให้คณะกรรมการ
สอบสวนสามารถทํางานในหน้าที่ตามระเบียบนี้  จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติตามข้อ  ๓๘  ของข้อบังคับ   

คําร้องที่คณะกรรมการสอบสวนมีมติด้วยเสียงข้างมากว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูล  ให้จําหน่าย 
คําร้องนั้น  และแจ้งให้ผู้ร้องและรายงานวุฒิสภาทราบ  และให้คณะกรรมการสอบสวนสามารถทํางาน 
ในหน้าที่ตามระเบียบนี้  จนกว่าจะรายงานให้วุฒิสภาทราบ 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๔๖ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วยสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและตําแหน่งหน้าที่ของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน 
(๔) คําชี้แจงและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน 
(๕) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๖) บทบัญญัติของข้อบังคับที่ยกขึ้นอ้างอิง 
(๗) สรุปความเห็นว่าผู้ถูกร้องฝ่าฝืนข้อบังคับหรือไม่  และควรถูกลงโทษอย่างไร 
ข้อ ๔๗ การดําเนินการกับผู้ถูกร้องตามระเบียบนี้  ให้เป็นอันยุติ  เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   
(๒) กรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญผู้ถูกร้องพ้นจากตําแหน่งกรรมาธิการทุกคณะ

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓) อนุกรรมาธิการผู้ถูกร้องพ้นจากตําแหน่งอนุกรรมาธิการทุกคณะตามระเบียบวุฒิสภาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซ่ึงมิใช่กรรมาธิการในคณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ประสพสุข  บุญเดช 
ประธานวุฒิสภา 


