กระบวนการได้ มาซึงบุ คคลผู้ ดํารงตําแหน่ ง
ในองค์ กรตามรัฐธรรมนู ญและองค์ กรตามกฎหมายอื น
กรณี บุคคลผู้ ดํารงตําแหน่ ง
ในองค์ กรตามรัฐธรรมนู ญ

กรณี บุคคลผู้ ดํารงตําแหน่ ง
ในองค์ กรตามกฎหมายอื น

เมื อมี กรณี ทีจะต้ องดําเนิ นการสรรหาบุ คคลผู้ สมควรได้ รบ
ั
การแต่ งตั งเปนผู้ ดํารงตําแหน่ งในองค์ กรตามรัฐธรรมนู ญ
(รวมทั ง องค์ กรตามกฎหมายอื น เฉพาะกรณี กสทช.)

เมื อคณะรัฐมนตรีหรือหน่ วยงานเสนอรายชือบุ คคล
ผู้ สมควรได้ รบ
ั การเสนอชือให้ ดํารงตําแหน่ งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย มายังประธานวุ ฒิสภา

คณะกรรมการสรรหาซึงมี องค์ ประกอบตามที รัฐธรรมนู ญ
หรือกฎหมายกําหนด ดําเนิ นการสรรหาบุ คคลผู้ สมควร
ได้ รบ
ั การแต่ งตั งให้ ดํารงตําแหน่ งฯ โดยสํานั กงานเลขาธิการ
วุ ฒิสภาปฏิ บัติหน้ าที หน่ วยธุ รการคณะกรรมการสรรหา

ประธานวุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาบรรจุ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม วุ ฒิ ส ภา

คณะกรรมการสรรหาพิ จารณากําหนดหลั กเกณฑ์ และ
วิธก
ี ารในการสรรหาและประกาศเปดรับสมั ครบุ คคล
หรือเสนอชือบุ คคลเพื อเข้ารับการสรรหาเปนบุ คคล
ผู้ สมควรได้ รบ
ั การแต่ งตั งให้ ดํารงตําแหน่ ง

ประกาศรายชือและจั ดทําประวัติย่อของผู้ เข้ารับ
การสรรหาและจั ดทําบัญชีรายชือหน่ วยงาน
ที เกี ยวข้องพร้อมทั งจั ดทําหนั งสื อไปยังหน่ วยงาน
ที เกี ยวข้อง ประชาชนและสื อมวลชนแขนงต่ าง ๆ รวมทั ง
เปดเวปไซต์ สํานั กงานเลขาธิการวุ ฒิสภา และตู้ ปณ.
เพื อรับฟงข้อมู ลเกี ยวกั บบุ คคลผู้ เข้ารับการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาพิ จารณาตรวจสอบคุ ณสมบัติ
และลั กษณะต้ องห้ ามของบุ คคลผู้ สมควรได้ รบ
ั การ
แต่ งตั งให้ ดํารงตําแหน่ ง พร้อมทั งพิ จารณา
ข้อโต้ แย้ ง ข้อคั ดค้ าน หรือข้อร้องเรียน
ที เกี ยวข้อง

วุ ฒิ ส ภาตั งคณะกรรมาธิก ารเพื อทํา หน้ า ที ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติ ก รรมทางจริย ธรรม
ของบุ ค คลผู้ ไ ด้ ร บ
ั การเสนอชื อให้ ดํา รงตํา แหน่ ง

คณะกรรมาธิการสามัญฯ พิจารณากําหนดกรอบเวลาและแนวทางในการ
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ผู้ได้รบ
ั การเสนอชือให้ดํารงตําแหน่ง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหนังสือไปยังหน่วยงานทีเกียวข้อง ประชาชน
และสือมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทัง เปดเวปไซต์วุฒิสภา และตู้ ปณ.
เพือรับฟงข้อมูลเกียวกับบุคคลผู้ได้รบ
ั การเสนอชือให้ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมาธิการสามัญฯ พิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รบ
ั การเสนอชือให้ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมาธิการสามัญฯ เสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภา เพือเสนอให้
วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ / คัดเลือก

เห็ น ชอบ
คณะกรรมการสรรหาคั ดสรรบุ คคล
ผู้ สมควรได้ รบ
ั การแต่ งตั งให้ ดํารงตําแหน่ ง
ในองค์ กรตามรัฐธรรมนู ญ

กรณี ส รรหาไม่ ไ ด้
(ดํา เนิ น การสรรหาใหม่ )

ผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบ / คัดเลือก ลาออกจากตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามทีกฎหมายบัญญัติ ภายในระยะเวลา
ทีประธานวุฒส
ิ ภากําหนด

ไม่ เ ห็ น ชอบ
แจ้งผลการพิจารณาของวุฒิสภาไปยัง
คณะกรรมการสรรหา และหน่วยงาน
ทีเกียวข้องเพือดําเนินการต่อไป

กรณีทีประธานพ้นจากตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบ
ั
ความเห็นชอบและผู้ทียังไม่พ้นจากตําแหน่ง
เลือกกันเองเปนประธาน

กรณี ส รรหาได้
ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล
เพือทรงแต่งตัง และเปนผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
(กรณีทีกฎหมายกําหนดให้ต้องดําเนินการ)

คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชือ
บุ คคลผู้ ได้ รบ
ั การสรรหาไปยังวุ ฒิสภา
เพื อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ

สํา นั ก กํา กั บ และตรวจสอบ
สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
โทร. 0 2831 9326

