


 
 

 
คํานํา 

 

  หนังสือคู่มือการสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  สมัยสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการสรรหา 
และแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  และการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  สมัยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  โดยนํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาเรียบเรียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน  
ตั้งแต่กระบวนการเร่ิมต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย ตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด   
ท้ังนี้  เพื่อเผยแพร่ในวงงานของสภานิติบัญญัติและผู้ท่ีสนใจได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป   

  
                    สํานักกํากับและตรวจสอบ   

        สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
        ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

                   กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 
 

     



                           

สารบัญ 
 

  หน้า 
อํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑ 

 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือเลือกบุคคล 
  ให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ   ๑ 
 การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง ๒ 

   
บทท่ี ๑ องค์กรทีส่ภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบหรือในการเลือก ๓  

 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
  -  คณะกรรมการการเลือกต้ัง ๔ 
  -  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๔ 
  -  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๔ 
  -  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๕ 
 องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  

  -  องค์กรอัยการ  (อัยการสูงสุด) ๕ 
  -  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๕ 
  -  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ 
 องค์กรศาล  

  -  ศาลรัฐธรรมนูญ ๕ 
  -  ศาลยุติธรรม ๖ 
  -  ศาลปกครอง ๖ 
 องค์กรท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  มีอํานาจในการเลือกหรือให้ความเห็นชอบ ๖ 
 
บทท่ี ๒ กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ง 

 ในองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ ๗ 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๕ คน ๗ 

  ขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  ๗ 
 - องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ๗ 
 

 
 
 
 



สารบัญ  (ต่อ) 
 

  หน้า 
 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา ๘ 
 - หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา ๘ 
 - มติในการสรรหา ๘ 
 - กรณีกรรมการไม่ครบองค์ประกอบ ๘ 
 - ระยะเวลาดําเนินการ ๘ 
 - กรณีคณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาได้ภายในเวลา ๘ 
 การดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ๘  
 การสรรหาของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ๙ 
 ขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๙ 

-  ขั้นการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ    
 และพฤติกรรมทางจริยธรรม ๙ 
- ขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๙ 
 -  กรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ๙ 
 - กรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๐    

 การเลือกประธานกรรมการการเลือกต้ัง ๑๐ 
 ขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังโดยพระมหากษัตริย์ ๑๐ 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน จํานวน  ๓  คน ๑๑ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ๑๑ 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตแห่งชาติ จํานวน  ๙  คน ๑๑ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ๑๑ 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จํานวน  ๗  คน ๑๒ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ๑๒ 
 ขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ๑๒ 

 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน  ๑  คน ๑๓ 
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๙  คน   ๑๓ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ๑๓ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ๑๓ 
 องค์กรอัยการ   ๑๓ 

 
 
 
 



สารบัญ  (ต่อ) 
 

  หน้า 
บทที่ ๓ การดําเนินการเพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  ๑๕  

 ผู้มีสิทธิร้องขอให้ถอดถอน   ๑๖ 
 พฤติการณ์ท่ีกล่าวหาผู้กระทําความผิด   ๑๖ 
 วิธีการกล่าวหา ๑๖ 

 กรณีท่ี  ๑ ๑๖ 
 กรณีท่ี  ๒ ๑๖  

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตรวจสอบและพิจารณาคําร้องขอ ๑๗ 
 กรณีท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าคําร้องขอถูกต้อง 
 และครบถ้วน ๑๗  
 กรณีท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้อง 
 หรือไม่ครบถ้วน ๑๗ 

  -  กรณีท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับคําร้องขอท่ีได้แก้ไขแล้ว ๑๗  
  - กรณีท่ีเห็นว่าได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน ๑๘ 
  - กรณีท่ีเห็นว่ามิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ๑๘ 
 การไต่สวนข้อเท็จจริง  การลงมติ  และผลการลงมติ 
 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๑๘ 

 การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ๑๘ 
 การลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   ๑๙ 

 - กรณีมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ๑๙  
 - กรณีมีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล   ๑๙ 
 ผลลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ๑๙ 

 การพิจารณา  การลงมติ  และผลการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๐ 
 การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๐ 
 -  ขั้นตอนการดําเนินการก่อนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๐ 
 -  ขั้นตอนการดําเนินการในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๑     
 การลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๓ 
 ผลการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๓ 

 
 
 
 
 



สารบัญ  (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาคผนวก 
   บัญชีรายช่ือหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติ   
     ลักษณะต้องห้าม  ประวัติ  และพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
               และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ  ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด - ก - 

 แผนผังการได้มาซ่ึงกรรมการในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  
 การได้มาซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง - ง - 
 การได้มาซ่ึงผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - จ -  
 การได้มาซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. - ฉ - 
 การได้มาซ่ึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ช - 
 การได้มาซ่ึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ - ซ - 

 แผนผังกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  
 กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง - ณ - 
 กระบวนการพิจารณาเพื่อลงมติถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - ญ - 

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ - ฎ - 



 
 

อํานาจหน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
---------------------------- 

   คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดและควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ 
เมื่ อวัน ท่ี   ๒๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๗   และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ส้ินสุดลง  ยกเว้นความในหมวด  ๒  พระมหากษัตริย์  ซ่ึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีเก่ียวกับการสรรหา  แต่งต้ัง  บุคคลในองค์กรต่าง ๆ  
ออกมาหลายฉบับ  รวมท้ังได้มีประกาศให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  ท่ีกําหนดในเรื่องเก่ียวกับการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่งให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  ท้ังนี้  จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป  หลังจากนั้น  เม่ือวันท่ี  ๒๒
กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)   
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน  ตําแหน่งปลัดกระทรวง  อธิบดีและเทียบเท่า  ผู้พิพากษา
และตุลาการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และข้าราชการฝ่ายอ่ืน  ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  และให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  ดังนั้น  สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงมี
อํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนบุคคลในองค์กรต่าง ๆ  ตามท่ี
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  ดังนี้ 
 ๑.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในองค์กร
อสิระต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ   
          รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ทําหน้าท่ีในการให้ 
ความเห็นชอบหรือเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ  และในบางตําแหน่ง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นผู้นํารายช่ือบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรนั้น ๆ  ขึ้นทูลเกล้าฯ  เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  ทั้งนี้  อํานาจหน้าที่ดังกล่าว
ตามรัฐธรรมนูญ  สามารถแยกออกเป็น  ๓  ประเภทด้วยกัน  คือ   
  ๑)  การให้ความเห็นชอบในการได้มาซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  ๒)  การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรม  (ก.ต.)  และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  (ก.ศป.) 
  ๓)  การให้ความเห็นชอบบุคคลร่วมกับองค์กรอ่ืน  คือ  ในการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร์  และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด   
และการแต่งต้ังประธานศาลปกครองสูงสุด  ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลปกครองและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและ



๒ 
 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  รวมท้ัง  การแต่งตั้งอัยการสูงสุด 
ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอัยการและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 นอกจากนี ้  สภานิต ิบ ัญญ ัต ิแห ่งชาต ิย ังม ีอํานาจในการเลือกหรือให ้ความ
เห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนด  เช่น  การเลือกกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  การเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  (กสทช.)  การเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.)  เป็นต้น  

๒.  การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง   
  เป็นมาตรการท่ีสําคัญในการควบคุมการใช้อํานาจรัฐของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูง  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง 
ในการใช้อํานาจของตน  โดยกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะต้องทําหน้าท่ีร่วมกับองค์กรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  คือ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  โดยผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง นอกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภาแล้ว  ประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน  ท้ังนี้  บุคคล 
ท่ีอาจถูกขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําการถอดถอนออกจากตําแหน่งได้  เช่น  นายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด  อัยการสูงสุด  กรรมการการเลือกต้ัง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  รองประธานศาลฎีกา  รองประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหน้า 
สํานักตุลาการทหาร  รองอัยการสูงสุด  และผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   



บทท่ี ๑ 
องค์กรที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบหรือในการเลือก 

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๔๗  
วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  “บรรดาประกาศและคําส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคําส่ัง 
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศหรือส่ังในระหว่างวันท่ี  ๒๒ พฤษภาคม 
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  จนถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญนี้  ไม่ว่าประกาศหรือส่ัง
ให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ  ในทางนิติบัญญัติ  ในทางบริหาร  หรือในทางตุลาการให้ประกาศ
หรือคําส่ัง  ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้น  ไม่ว่าจะกระทําก่อนหรือหลัง 
วันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นประกาศหรือคําส่ังหรือการปฏิบัติท่ีชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและเป็นท่ีสุด  และให้ประกาศหรือคําส่ังดังกล่าวท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อน 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  
หรือคําส่ัง  แล้วแต่กรณี  แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก”   

และโดยท่ีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๒๔/๒๕๕๗  ลงวันท่ี  
๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง  ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  
กําหนดให้ พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ .ศ . ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒    
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๕๒  มีผลบังคับใช้ต่อไป  
ท้ังนี้ จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง  และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๔๘/๒๕๕๗  
ลงวันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เร่ือง  การสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งท่ีว่าง  
กําหนดว่า  “ในกรณี ท่ี มีความจําเป็นต้องสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
กรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนตําแหน่งท่ีว่าง  ให้ดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเคยดําเนนิการสรรหามาแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และหากในการสรรหาดังกล่าวไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งใด  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีต้องมี
ในคณะกรรมการสรรหาด้วย  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่”   
  ท้ังนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้วุฒิสภา 
มีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึงองค์กรอิสระต่าง ๆ  ดังนั้น  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทําหน้าท่ีวุฒิสภา  จึงมีอํานาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบหรือการเลือกกรรมการในองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นกําหนด  โดยมีหลักการสําคัญ  คือ  การกําหนดให้คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระเพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  ท้ังนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้กําหนดให้มี
หมวดท่ีว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ในหมวด  ๑๑  ไว้เป็นการเฉพาะ  ซ่ึงแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ  
ส่วนท่ีเก่ียวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและส่วนท่ีเก่ียวกับองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  

 



๔ 
 

โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มี  ๔  องค์กร  ประกอบด้วย  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงในส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีบทบัญญัติ
เรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรวมอยู่ด้วย 

สําหรับองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  มี  ๓  องค์กร  ประกอบด้วย  องค์กรอัยการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ในส่วน 
ของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นั้น  สภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการได้มา  

นอกจากนี้  ศาลรัฐธรรมนูญ  และศาลปกครองก็เป็นอีกสององค์กรท่ีผู้ท่ีจะมาดํารง
ตําแหน่งต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยในส่วนของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๔  คน  จากจํานวน  ๙  คน  ต้องผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เช่นเดียวกับผู้ท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ท่ีนอกจากจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองแล้ว  ยังต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
อีกด้วย  โดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว  มีรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้ 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๔  องค์กร  คือ 
๑.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ๑  คน  

และกรรมการอื่นอีก  ๔  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์   มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง  ๗  ปี  และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

๒.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีจํานวน  ๓  คน  โดยมีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ๑  คน  
ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากผู้ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
นับถือของประชาชน  มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  วิสาหกิจ  
หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ  และมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์   
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ๖  ปี  และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว    

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอื่นอีก  ๘  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
ตามคําแนะนําของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จากผู้ซ่ึงมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง  ๙  ปี  และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

 นอกจากนี ้  สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ๖  ปี  และดํารงตําแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 

 
 



๕ 
 

๔.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน๑  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอ่ืนอีก  ๖  คน  ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจากผู้มีความชํานาญและประสบการณ์
ทางด้านบัญชีและด้านกฎหมายด้านละสองคน  ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ  และด้านอ่ืน 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินอีกด้านละ  ๑  คน  มีวาระการดํารงตําแหน่ง  ๓  ปี  และ
หากได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอีกวาระหนึ่ง  ให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน  ๓  ปี  
รวมท้ัง  ตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง  ๓  ปี  และหากได้รับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอีกวาระหนึ่ง  ให้ผู้นั้นดํารง
ตําแหน่งได้ไม่เกิน  ๒ ปี 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๓  องค์กร   คือ 
๑.  องค์กรอัยการ  การแต่งต้ังและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตําแหน่งต้องเป็นไป

ตามมติของคณะกรรมการอัยการ  และได้รับความเห็นชอบจากสภานิ ติบัญญั ติแห่งชาติ 
โดยรัฐธรรมนูญกําหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งต้ังอัยการสูงสุด 

๒.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอื่นอีก  ๖  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  จากผู้ซ่ึงมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็น
ท่ีประจักษ์  ท้ังนี้  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย  
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ๖  ปี  และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

๓.  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซ่ึงมีองค์ประกอบและท่ีมาตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมาย  แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการได้มา   

นอกจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว  ยังมี “องค์กรศาล” ท่ีรัฐธรรมนูญ
ได้ให้อํานาจสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซ่ึงบุคคลท่ีจะมาทําหน้าท่ี 
ในบางตําแหน่งขององค์กรนั้น  ดังนี้  

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ   ประกอบด้วย  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ๑  คน  และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีก  ๘  คน  ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

- ผู้พิพากษาในศาลฎีกา  ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา 
ซ่ึงได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  โดยวิธีลงคะแนนลับ  จํานวน  ๓  คน   

- ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด  โดยวิธีลงคะแนนลับ  จํานวน  ๒  คน   

                                         
๑  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการ 
 ตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 



๖ 
 

-   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านนิติศาสตร์
อย่างแท้จริง  และได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยวิธีลงคะแนนลับ  จํานวน  
๒  คน  และ 

-   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสังคมศาสตร์อ่ืน 
ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยวิธีลงคะแนนลับ  จํานวน  ๒  คน   

ในกรณีท่ีไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้รับเลือก
ให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี  เลือกบุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  และมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านนิติศาสตร์ท่ีเหมาะสมจะปฏิบัติหน้าท่ี
เปน็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทน  แล้วแต่กรณี   

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  มีวาระดํารงตําแหน่ง  ๙  ปี  และดํารงตําแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว 

๒.  ศาลยุติธรรม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติมี ส่วนในการเลือกกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๒  คน  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม   
หรือ  ก.ต.  

๓.  ศาลปกครอง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีส่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคล 
ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด  และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  และมีส่วนร่วม
ในการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๒  คน  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง  หรือ  ก.ศป.    

สําหรับองค์กรท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอํานาจในการ
เลือกหรือให้ความเห็นชอบน้ัน  จะประกอบด้วย  

-  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  (กสทช.)  จํานวน  ๑๑  คน     

-  กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๒  คน  เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการอัยการ  
หรือ  ก.อ.   

-  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวน  ๕  คน   
    -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
จํานวน   ๖   คน   เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   หรือ
คณะกรรมการ  ปปง.   
           -  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  และ 
-  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือคณะกรรมการ  

ป.ป.ท.  จํานวน  ๖  คน    



บทท่ี ๒ 
กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 

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

กระบวนการได้มาซ่ึงบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
โดยรวมแล้ว มีกระบวนการได้มาในลักษณะเดียวกัน  กล่าวคือ  จะมีท่ีมาจาก  ๓  ข้ันตอน  ดังนี้   

๑. ขั้นการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
๒. ขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
๓. ขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังโดยพระมหากษัตริย์ 
ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๒๗๙  วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติว่า  “การพิจารณา  สรรหา  กล่ันกรอง  หรือแต่งต้ังบุคคลใดเข้าสู่ตําแหน่ง
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อํานาจรัฐ  รวมท้ัง  การโยกย้าย  การเล่ือนตําแหน่ง  การเล่ือนเงินเดือน
และการลงโทษบุคคลนั้น  จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกล่าวด้วย”  โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์กร  ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวน  ๕  คน 
การได้มาซ่ึงกรรมการการเลือกต้ังมีท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

และท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  โดยคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง  
จํานวน  ๓  คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
จํานวน  ๒  คน 

ข้ันการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  มีจํานวน  ๗  คน  
ประกอบด้วย  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผู ้แทนราษฎร  ผู ้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  บุคคลซึ่งที ่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาคัดเลือก  จํานวน  ๑  คน  และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือก  จํานวน  ๑  คน  และในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตําแหน่งใดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน ้าที ่ได ้  ถ้ากรรมการท่ีเหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ ง  รัฐธรรมนูญบัญญัติ ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู่  โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กรรมการสรรหา
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 

ทั้งนี้  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดเลือกเป็นกรรมการสรรหา  ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการและต้องไม่เป็น
กรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน๒  ในขณะเดียวกัน 

                                         
๒ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  คือ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการ ป.ป.ช.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 



๘ 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา 
 หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหา  มีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามท่ี

รัฐธรรมนูญกําหนด  ซ่ึงสมควรเป็นกรรมการการเลือกต้ัง  จํานวน  ๓  คน เสนอต่อประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือนั้น  

 มติในการสรรหา 
มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ๓  
 กรณีกรรมการไม่ครบองค์ประกอบ 
 ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้  ถ้ากรรมการท่ีเหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  รัฐธรรมนูญกําหนดให้คณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 
 การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาต้องกระทําภายใน  ๓๐  วัน  

นับแต่วันท่ีมีเหตุท่ีทําให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว   
 กรณีคณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาได้ภายในเวลา 

ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีทําให้คณะกรรมการสรรหาไม่อาจดําเนินการสรรหาได้ภายในเวลาท่ีกําหนด 
หรือคณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาได้ครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจํานวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบกําหนด 

 การดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาจะดําเนินการสรรหาโดยการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีกําหนดเวลาประมาณ  ๗  วัน  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  จากนั้น  ฝ่ายเลขานุการจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จํานวน  ๒๖  หน่วยงาน  
อาทิ  สํานักบริหารการทะเบียน  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  กรมบังคับคดี  
เพ่ือตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี  สํานักงานศาลยุติธรรม  
เพื ่อตรวจสอบกรณีการต้องคุมขังอยู่ โดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)  เม่ือได้ผลการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะลงมติ
เลือกผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการการเลือกต้ังตามท่ีบัญญั ติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ   
โดยจะลงคะแนนโดยเปิดเผย  ผู้สมัครท่ีได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน 
กรรมการสรรหาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จะเป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 
 

                                         
๓  ไม่ได้กําหนดว่าต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย  ซ่ึงต่างจากการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งองค์กรอื่น  แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการ  
  สรรหากรรมการการเลือกตั้งจะลงคะแนนเพ่ือคัดเลือกบุคคลโดยเปิดเผยเช่นเดียวกับการสรรหาในองค์กรอื่น 



๙ 
 

 การสรรหาของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา   
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติซ่ึงสมควรเป็น

กรรมการการเลือกต้ัง  จํานวน  ๒  คน  เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยต้องเสนอ 
พร้อมความยินยอมของผู้นั้น  และต้องกระทําภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันท่ีมีเหตุท่ีทําให้ต้องมีการ
เลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

ท้ังนี้  ในส่วนของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะไม่มีบทบังคับกรณีท่ีไม่อาจ
ดําเนินการสรรหาได้ภายในเวลาท่ีกําหนด  หรือไม่อาจสรรหาได้ครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนดว่า
จะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปเหมือนเช่นท่ีกําหนดไว้ในกรณีคณะกรรมการสรรหา 

ข้ันการพิจารณาให้ความเหน็ชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้ันการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  แบ่งเป็น  ๒  ข้ันตอน  คือ   

ขั้นการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม  และขั้นการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

  ข้ันการตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
    เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาท้ังจาก

คณะกรรมการสรรหาและท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้ว  รัฐธรรมนูญกําหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการสรรหา ๔ 

 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึงเพื่อทําหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกต้ัง  
รวมท้ัง  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเป็น  แล้วรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือประกอบการพิจารณา  ตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้  การดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการจะเป็นไปตามวิธีท่ีกําหนดในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

  ข้ันการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรายงานของคณะกรรมาธิการ
แล้ว  จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน  โดยจะเป็นการพิจารณาเพ่ือมีมติให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา  และจากท่ีประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาท่ีสมควรเป็นกรรมการการเลือกต้ัง  โดยวิธีลงคะแนนลับด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

 กรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ   
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบกรรมการการ

เลือกต้ังโดยได้รับความยินยอมของผู้นั ้นแล้ว  หากผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นข้าราชการ 
ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงาน

                                         
๔  ไม่ ได้กํ าหนดระยะเวลาดําเนินการของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ไว้  ซึ่ งต่ างจากการให้ความเห็นชอบผู้ดํ ารงตํ าแหน่งใน 
    องค์กรอื่นที่ กําหนดให้ประธานสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เรียกประชุมสภานิติ บัญ ญัติแห่งชาติ เพ่ือมีมติ ให้ความเห็นชอบ 
    ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับรายช่ือ 



๑๐ 
 
ของรัฐหรือดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์การที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
กําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  หรือประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด  
บุคคลนั้นจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อ  ได้ลาออกหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิก
ประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว  ซ่ึงต้องกระทําภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบ  
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ลาออกหรือไม่เลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด  จะถือว่า 
ผู้นั ้นไม่เคยได้รับความเห็นชอบให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  และต้องมีการสรรหากรรมการ 
การเลือกต้ังใหม่ 

 กรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ให้ความเห็นชอบ   
ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่เห็นชอบในรายชื่อใด  ไม่ว่าท้ังหมดหรือ

บางส่วน  รัฐธรรมนูญกําหนดให้ส่งรายช่ือนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาหรือท่ีประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกา  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม่๕ 

หากคณะกรรมการสรรหาหรือท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยกับ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวคือ  คณะกรรมการสรรหาหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเหมาะสมแล้ว  และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนน
เอกฉันท์ของคณะกรรมการสรรหา หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  
แล้วแต่กรณี  ก็จะเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไป 

ถ้ามติท่ียืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามท่ีกําหนด  
จะต้องเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันท่ีมี
เหตุให้ต้องสรรหาใหม่ 

 การเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้ง    
   เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรรมการการเลือกตั้ง

ครบทั้ง  ๕  คน  และผู้ได้รับความเห็นชอบได้ลาออกจากตําแหน่งต่าง  ๆ  หรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นที่เชื่อได้ว่าได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระแล้ว  จะมีการประชุมและเลือกกันเองของผู้ได้รับ
ความเห็นชอบให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกต้ัง   
แล้วแจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 

 
ข้ันการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย ์
หลังจากท่ีได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  แล้วเสร็จ  ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติจะนํารายช่ือประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งดังกล่าว 

 
 

 
                                         
๕  ไม่ได้กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งเหตุผลไปด้วย  ซ่ึงต่างจากการให้ความเห็นชอบผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอื่นที่รัฐธรรมนูญ
 บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งเหตุผลไปด้วย 



๑๑ 
 

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน จํานวน  ๓  คน 
 การได้มาซ่ึงผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

จํานวน  ๓  คน  จากน้ัน  จึงเสนอรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสรรหาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงเสนอรายชื่อเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง  เช่นเดียวกับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง   

 โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา  มีจํานวน  ๗  คน  ประกอบด้วย  
ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก  จํานวน  ๑  คน 
และบุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก  จํานวน ๑ คน  บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาและท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกเป็นกรรมการสรรหา  ต้องมิใช่ผู้พิพากษา
หรือตุลาการและต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน 
ในขณะเดียวกัน  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาจะเป็นเช่นเดียวกับ
กรณีการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  โดยมติในการคัดเลือก ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่และต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย 

 ท้ังนี้  ในขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และ 
ขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์  จะเป็นเช่นเดียวกับกรณีการได้มาซ่ึงคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งโดยเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรายช่ือจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
รัฐธรรมนูญกําหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อมีมติ
ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายช่ือ 

 
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จํานวน  ๙  คน 

การได้มาซ่ึงกรรมการ  ป.ป.ช. มีท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
จากนั ้น   จึงเสนอรายชื่อผู้ที ่ผ่านการสรรหาให้สภานิติบ ัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงเสนอรายช่ือเพ่ือทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  เช่นเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา  มีจํานวน  ๕  คน  ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทําหน้าท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎร  และรองนายกรัฐมนตรีท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ๖ 
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาเป็นเช่นเดียวกับการสรรหา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ท้ังนี้  ในขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ 
ขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ จะเป็นเช่นเดียวกับกรณีการได้มาซ่ึงผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

                                         
๖   ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๓/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  การสรรหากรรมการป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



๑๒ 
 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จํานวน  ๗  คน ๗ 
กระบวนการได้มาซ่ึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีท่ีมาจากการสรรหา

ของคณะกรรมการสรรหา   จากนั้น  คณะกรรมการสรรหาจึงนํารายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพ่ือนําข้ึนกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง  

 โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา  มีจํานวน  ๗  คน ประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  บุคคลซ่ึง 
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจํานวน  ๑  คน  บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกจํานวน   ๑  คน  ท้ังนี้  บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและท่ีประชุมใหญ่ 
ศาลปกครองสูงสุดเลือก  ต้องไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  และในกรณีท่ีไม่มีกรรมการสรรหา 
ในตําแหน่งใดในคณะกรรมการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการ 
สรรหาเท่าท่ีมีอยู่    ส่วนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด  ซ่ึงในทางปฏิบัติคณะกรรมการสรรหาจะกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเป็นเช่นเดียวกับการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ๘ 

 ท้ังนี้  หลังจากคณะกรรมการสรรหาดําเนินการเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเสนอรายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินําความข้ึนกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งต้ัง 

 การเลือกประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
   เมื่อคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อ  ทั้ง  ๗  คน  และผู้ได้รับการเสนอช่ือได้ลาออกจากตําแหน่งต่าง  ๆ  หรือแสดง
หลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระแล้ว  จะมีการประชุมและเลือกกันเองของ
ผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้ว
แจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 

ข้ันการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย ์
หลังจากท่ีได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  แล้วเสร็จ  ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติจะนํารายช่ือประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งดังกล่าว 

 

                                         
๗   ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการ    
     ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และประกาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑  
     กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗   
๘   สําหรับระยะเวลาการดําเนินการสรรหากําหนดให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ประกาศ 
     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  มีผลใช้บังคับ  แต่มิได้กําหนดระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่ต้องสรรหา 
     ในคราวอื่น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเหมือนดังเช่น 
     องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่น 



๑๓ 
 

๕.  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน ๑ คน ๙ 
 กระบวนการได้มาซ่ึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  มีขั้นตอนการดําเนินการ

เหมือนกับกรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยคณะกรรมการสรรหามีจํานวน  ๗  คน   
มีองค์ประกอบเหมือนกับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

 
๖. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๙  คน  

แบ่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกา และท่ีมาจาก 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ซึ่งจะมีขั้นตอนการได้มาที่แตกต่างจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบ    

 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา    
คณะกรรมการสรรหา  มีจํานวน  ๕  คน  ประกอบด้วย  ประธาน 

ศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ   

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและ 
การพิจารณาการให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขั้นการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง 
โดยพระมหากษัตริย์ จะเป็นเช่นเดียวกับกรณีการได้มาซ่ึงผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
๗. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
 กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีขั้นตอน 

การดําเนินการเหมือนกับกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยคณะกรรมการสรรหามีจํานวน  ๗  คน 
มีองค์ประกอบเหมือนกับคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
๘. องค์กรอัยการ    
 รัฐธรรมนูญกําหนดให้การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตําแหน่ง 

ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
และให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ัง  

                                         
๙   ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการ    
     ตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และประกาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๖/๒๕๕๗   
     ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗ 
 
 



๑๔ 
 

 โดยการพิจารณาให้ความเห ็นชอบของสภานิต ิบ ัญญัต ิแห่งชาติ  จะมี
ขั้นตอนการดําเนินการเช่นเดียวกับการได้มาซ่ึงผู้ตรวจการแผ่นดิน  กล่าวคือ  จะแบ่งเป็นขั้น
การตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ   และพฤติกรรมทางจริยธรรม  และข้ันการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ   

 ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ให้ความเห็นชอบ  ประธานกรรมการอัยการ
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการจะต้องเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการ
สูงสุดต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไปจนกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะให้
ความเห็นชอบ 

 
 
 
 



บทท่ี  ๓ 
การดําเนินการเพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 

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

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๕๘  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดตําแหน่งท่ีร้องขอถอดถอนไว้  ดังนี้ 

๑. นายกรัฐมนตรี 
๒ รัฐมนตรี 
๓. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๔. สมาชิกวุฒิสภา 
๕. ประธานศาลฎีกา 
๖. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
๗. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
๘. อัยการสูงสุด 
๙. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

๑๐. กรรมการการเลือกต้ัง 
๑๑. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๑๒. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๓. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๔. รองประธานศาลฎีกา 
๑๕. รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
๑๖. หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร 
๑๗. รองอัยการสูงสุด 
๑๘. ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  พนักงานอัยการตามท่ีคณะกรรมการ ป .ป .ช. 

ประกาศกําหนด 
๑๙. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
ท้ังนี้  คําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” นั้น  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ได้นิยามความหมายไว้ว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  หรือกรม
สําหรับข้าราชการพลเรือน  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
สําหรับข้าราชการทหาร  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  กรรมการ
และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  กําหนด   
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 



๑๖ 
 

 ผู้มีสิทธิร้องขอให้ถอดถอน๑๐  มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีทําหน้าท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิ สภาจํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๔   ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ี มีอยู่ของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐  คน   
 พฤติการณ์ท่ีกล่าวหาผู้กระทําความผิด๑๑ 

๑. มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ 
๒. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี 
๓. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
๔. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 
๕. ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
๖. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 วิธีการกล่าวหา 
 กรณีท่ี ๑๑๒  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีทําหน้าท่ีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง  ดําเนินการดังนี้ 
๑. คําร้องขอต้องทําเป็นหนังสือ  ระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ดํารง

ตําแหน่งเป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน  และต้องระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอ 
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้  พร้อมกับต้องลงลายมือช่ือของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีเข้าช่ือร้องขอ  โดยระบุ  วัน  เดือน  ปี  ท่ีลงลายมือช่ือให้ชัดเจน 

๒. ย่ืนคําร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 กรณีที่ ๒๑๓  ประชาชนร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง  ดําเนินการ  

ดังนี้ 
๑. ต้องมีผู้ริเริ่มรวบรวมรายช่ือจํานวนไม่เกิน  ๑๐๐ คน  เพ่ือดําเนินการ

จัดทําคําร้องและรับรองลายมือช่ือของประชาชนที่เข้าช่ือจํานวนไม่น้อยกว่า  ๒๐,๐๐๐  คน 
๒. ผู้ริ เริ่มรวบรวมรายช่ือและผู้เข้าช่ือต้องเป็น ผู้ มี สิท ธิเลือกต้ัง 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

                                         
๑๐  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖  วรรคสอง  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๕๙  แก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๕๘  แก้ไขเพิ่มเติม 
 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๕๔  
๑๒  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช ๒๕๕๗  มาตรา ๖  วรรคสอง  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒     
๑๓  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ  
 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔และมาตรา  ๖๑ 
 



๑๗ 
 

๓. ผู้ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือต้องไปแสดงตนต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติก่อนเริ่มรวบรวมรายช่ือประชาชนผู้มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอ 

๔. การจัดทําคําร้องขอให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง  ต้องทําเป็นหนังสือ  
ระบุช่ือ  อายุ  ท่ีอยู่  หมายเลขประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีหมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  
และลงลายมือช่ือของผู้ร้องขอ  โดยระบุวัน เดือน ปี ท่ีลงลายมือช่ือให้ชัดเจน  และต้องระบุพฤติการณ์
ท่ีกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งเป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน พร้อมกับต้องระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแส 
ตามสมควรและเพียงพอท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

๕. ย่ืนคําร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน  ๑๘๐  วัน  
นับแต่วันท่ีผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตรวจสอบและพิจารณาคําร้องขอ๑๔ 
เม่ือประธานสภานิติบัญญั ติแห่ งชาติ ได้ รับคํ าร้องขอแล้ว  ให้ ประธาน 

สภานิติบัญญั ติแห่งชาติดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่าคําร้องขอถูกต้องและครบถ้วน 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา ๖๑  หรือมาตรา  ๖๒  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับ 
คําร้องขอ  

 กรณีท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าคําร้องขอถูกต้องและ
ครบถ้วน  ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

 กรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มทราบโดยเร็ว 
เพ่ือดําเนินการให้ถูกต้อง  โดยผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้ประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  กรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับคําร้องขอท่ีได้แก้ไขแล้ว  
ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติดําเนินการตรวจสอบว่าผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมได้แก้ไขครบถ้วน
ถูกต้องแล้วหรือไม่  ให้เสร็จภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ 
   
 
 

   

                                         
๑๔ พระราชบ ัญญ ัต ิป ระกอบร ัฐธรรมน ูญ ว ่าด ้วยการป ้อ งก ันและปราบปรามการท ุจร ิต   พ .ศ .  ๒๕๔๒   มาตรา   ๖๓ 
 แก ้ไข เพิ ่ม เต ิม โดยพระราชบัญญ ัต ิป ระกอบรัฐธรรมน ูญ ว่าด ้วยการป้อ งกันและปราบปรามการท ุจร ิต  (ฉบับที ่ ๒ ) 
 พ.ศ. ๒๕๕๔   



๑๘ 
 

- กรณีที่ เห็นว่าได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้ประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว   

- กรณีที่เห็นว่ามิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้ประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติส่งคําร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่ม  แต่ท้ังนี้  ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ร้องขอหรือ 
ผู้ริเริ่มจะยื่นคําร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่ 

 การไต่สวนข้อเท็จจริง การลงมติ และผลการลงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๑. การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
 การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป .ป .ช .  นอกจากเร่ืองท่ี

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งไปให้พิจารณาแล้ว  นอกจากนี้  ยังมีกรณีท่ีคณะกรรมการ 
ป .ป .ช .  มี เหตุอันควรสงสัยหรือมี ผู้กล่าวหาว่าผู้ ดํารงตําแหน่ งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และประธานวุฒิสภา  รํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อ
หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน๑๕  คณะกรรมการ ป.ป.ช.  จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  ดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพ่ือดําเนินการ
แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้  โดยคณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังขึ้นประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  และประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ 
ป.ป.ช. ท้ังนี้  การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๑๖ 

๑.๒ การดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  ให้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และกําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผู้ถูกกล่าวหาจะมาช้ีแจงข้อกล่าวหา  แสดงพยานหลักฐานหรือ
นําพยานบุคคลมาให้ปากคําประกอบการช้ีแจง 

 ในการช้ีแจงข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหา  ให้มีสิทธิ
นําทนายความหรือบุคคลซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการช้ีแจงหรือให้ปากคําของตนได๑้๗ 

๑.๓ เม่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว  ให้จัดทําสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานกรรมการ  ป.ป.ช.๑๘ 

 
 
 

                                         
๑๕   พระราชบัญญ ัต ิป ระกอบร ัฐธ รรมน ูญ ว่าด ้วยก ารป ้อ งก ัน และปราบปรามการท ุจ ร ิต   พ .ศ .  ๒๕๔๒  มาตรา   ๖๖ 
 แก ้ไข เพิ ่ม เต ิม โดยพระราชบัญญ ัต ิป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด ้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที ่ ๒ ) 
 พ.ศ.  ๒๕๕๔   
๑๖   พระราชบัญญ ัต ิป ระกอบร ัฐธ รรมน ูญ ว่าด ้วยก ารป ้อ งก ัน และปราบปรามการท ุจ ร ิต   พ .ศ .  ๒๕๔๒  มาตรา   ๔๕ 
  แก ้ไข เพิ ่ม เต ิม โดยพระราชบัญญ ัต ิป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด ้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที ่ ๒ ) 
  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
๑๗   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๔๗ 
๑๘  พระราชบัญญ ัต ิป ระกอบร ัฐธ รรมน ูญ ว่าด ้วยก ารป ้อ งก ัน และปราบปรามการท ุจ ร ิต   พ .ศ .  ๒๕๔๒  มาตรา   ๕๐ 
  ซ่ึงมาตรา  ๕๐  (๓)  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒)  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 



๑๙ 
 

๒. การลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
 เม่ือประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว 

ให้จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาภายใน  ๓๐  วัน๑๙  ดังนี้ 
 ๒.๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 

และมีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่  โดยการลงมติในการวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล 
ให้ถือเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่๒๐ 

 - กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล 
ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป  และให้ประธานกรรมการ  ป.ป.ช. ส่งรายงานไปยังประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นอกจากนี้  ให้สํานักงาน ป.ป.ช. จัดให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุผล 
ท่ีมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวได้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 - กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล   
ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมความเห็นไปยังประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติดําเนินการพิจารณาถอดถอน  และหากมี 
มูลความผิดอาญาหรือร่ํารวยผิดปกติให้ส่งอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

๒.๒ ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง  หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหา 
พ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ  นอกจากถึงแก่ความตาย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอํานาจดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ือจะดําเนินคดีอาญา  ดําเนินการทางวินัย  หรือขอให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน  แล้วแต่กรณีต่อไปได้ 

 ในกรณี ท่ี ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่ งห รือพ้นจากราชการ 
อันเนื่องมาจากความตาย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
เพ่ือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปได๒้๑ 

๓. ผลลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.๒๒   
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล  นับแต่วันท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ  ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิได้จนกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะมีมติ 

 
 
 

                                         
๑๙  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๕๑ 
๒๐  พระราช บัญญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรม นูญ ว่ าด้ วยก าร ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต   พ .ศ . ๒๕๔๒  มาต รา   ๒๓ 
 มาตรา  ๕๓  ถึงมาตรา  ๕๖  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๕๗ 
๒๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๖  วรรคสอง  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๕๕  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



๒๐ 
 

 การพิจารณา  การลงมติ  และผลการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๑. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๓ 
 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหาที่มาจาก 

การเข้าช่ือร้องขอเพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งมีมูล 
และได้รายงานไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะจัดให้มี
การประชุมประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว 

 หลังจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง 
จากคณะกรรมการ ป .ป .ช. ท่ีมีมติช้ีมูลว่า  ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว  สามารถ
จําแนกขั้นตอนในการดําเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น 
ออกจากตําแหน่งได้  ๒  ขั้นตอน  ดังนี้ 
    ๑.๑ ข้ันตอนการดําเนินการก่อนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต๒ิ๔ 
       ๑)  เม่ือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรายงาน  เอกสาร  และ
ความเห็นจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ท่ีมีมติช้ีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้ประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาตินัดประชุมนัดแรกโดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วนภายใน  
๓๐  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
       ๒) ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคําส่ังให้แจกสําเนารายงาน
พร้อมเอกสารท่ีมีอยู่และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ให้แก่   
        (๑) สมาชิกสภานิติบัญญติัแห่งชาติ  และ   
        (๒) ผู้ถูกกล่าวหา   
เพ่ือศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนถึงวันประชุมนัดแรก  เว้นแต่เอกสารท่ีเป็นหลักฐาน 
มีจํานวนมาก  ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคู่กรณีตรวจดูได้ท่ีห้องเก็บหลักฐาน  ซ่ึงสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดไว้ 
    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคู่กรณีมีสิทธิขอคัดสําเนาเอกสาร 
ท่ีเป็นหลักฐาน  เว้นแต่เป็นเอกสารลับหรือเป็นเอกสารท่ีไม่ควรเปิดเผย  และในการคัดสําเนา
เอกสารให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเลขาธิการวุฒิสภา หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  และ
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทําบัญชีเอกสารเป็นลําดับให้ชัดเจน  
 
 

                                         
๒๓   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๖  วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ 
   รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
   ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา   ๖๔   วรรคสอง  และมาตรา  ๖๕   
๒๔  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ข้อ  ๑๔๙  ข้อ  ๑๕๐  ข้อ  ๑๕๓  ข้อ  ๑๕๔ วรรคสอง  และข้อ  ๑๕๕ 



๒๑ 
 
       ๓)  การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ยึดสํานวนของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. เป็นหลัก  แต่ผู้ถูกกล่าวหาอาจย่ืนคําขอเพ่ิมเติมพยานหลักฐานก่อนการประชุมนัดแรก 
ไม่น้อยกว่า  ๕ วัน  โดยพยานหลักฐานท่ีจะขอเพ่ิมเติมในช้ันการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจะต้องเป็น  
      (๑) พยานเอกสารหรือพยานวัตถุสําคัญท่ีผู้ถูกกล่าวหาได้นําเข้าสู่
การพิจารณาในช้ันไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว  แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ยอมรับหรือ 
ไม่ยอมนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  หรือ   
      (๒)  พยานหลักฐานท่ีมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนําพยานดังกล่าวมาแสดงเพ่ือประโยชน์ของตน  หรือ   
      (๓)  ไม่ทราบว่าพยานดังกล่าวได้มีอยู่ 
     ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ๑.๒ ข้ันตอนการดําเนินการในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต๒ิ๕ 
      ๑) การประชุมนัดแรก (ครั้งที ่๑)  
       ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดประชุมนัดแรกภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน  และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ 
      (๑) กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และผู้ถูกกล่าวหา   
      (๒) พิจารณาคําขอเพ่ิมเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา   
      (๓) พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญข้ึนคณะหนึ่ง  เพ่ือทําหน้าท่ี
สรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานอันจําเป็นของคู่กรณีเพ่ือเสนอต่อสภาก่อนการประชุม
เพ่ือลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 
      ๒) การประชุมเพ่ือพิจารณา (ครั้งท่ี ๒)  
      (๑) ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิแถลงเปิด
สํานวนตามรายงาน  และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน 
      (๒) หลังจากผู้ ท่ี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป .ป .ช . 
แถลงเปิดสํานวนเสร็จแล้ว  จึงให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทนมีสิทธิแถลงคัดค้านโต้แย้งคําแถลงเปิด
สํานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่มีการซักถาม 
      (๓) เม่ือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงเปิด
สํานวน  และผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทนแถลงคัดค้านเสร็จแล้ว  ให้ท่ีประชุมพิจารณาว่าควรมีการ
ซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นใด  หรือไม่ 
        หากท่ีประชุมมีมติ ให้ มีการซักถามในประเด็นปัญหาใด 
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้นคณะหน่ึง 
       ในกรณีท่ีสภามีมติต้ังคณะกรรมการสรุปข้อเท็จจริงฯ ตามข้อ ๑) (๓)  
ให้คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าท่ีคณะกรรมการซักถามด้วย    
 
                                         
๒๕   ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ข้อ  ๑๔๙  ข้อ  ๑๕๐  ข้อ  ๑๕๓  ข้อ  ๑๕๔  วรรคสอง  และข้อ  ๑๕๕   



๒๒ 
 
      ๓) การประชุมเพ่ือซักถามผู้ที่เก่ียวข้อง (ครั้งท่ี ๓) (ถ้ามี)  
       ต้องกําหนดให้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือซักถาม
ผู้เก่ียวข้องภายใน  ๗ วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเสนอญัตติซักถาม  และต้องแจ้งมติ 
ให้คู่กรณีทราบโดยพลันโดยการซักถามให้อยู่ในประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการซักถามได้กําหนด 
ไว้เท่านั้น  แต่ถ้ายังไม่ได้คําตอบตามประเด็นท่ีซักถามให้คณะกรรมาธิการซักถามทวนคําถาม 
ตามประเด็นท่ีกําหนดไว้ได้อีกคร้ังหนึ่ง   
       ๔) การประชุมเพ่ือแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา (ครั้งที่ ๔)  (ถ้ามี) 
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นคําขอแถลงการณ์
ปิดสํานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้ังแต่วันแถลงเปิดสํานวน 
จนถึงวันประชุมเพ่ือซักถามผู้เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน  
       (๑)  กรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา   
       ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดประชุมเพ่ือรับฟัง 
คําแถลงการณ์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประชุมเพ่ือซักถามผู้เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน  หากมีการแถลงการณ์
ปิดสํานวนด้วยวาจาของท้ังสองฝ่ายให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นฝ่ายแถลงก่อน 
       (๒) กรณีท่ีมีผู้ย่ืนคําขอแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ  
        ให้ผู้ขอยื่นคําแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือต่อประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันประชุมเพ่ือซักถามผู้เก่ียวข้องเสร็จส้ิน 
      ๕) การประชุมเพ่ือรับฟังรายงานของคณะกรรมาธิการ (ครั้งที่  ๕)  (ถ้ามี)  
       ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียกประชุมเพ่ือรับฟังรายงานของ
คณะกรรมาธิการท่ีทําหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานอันจําเป็นของคู่กรณี 
      ๖) การประชุมเพ่ือลงมติ (ครั้งที่ ๖)  
       ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียกประชุมเพ่ือลงมติถอดถอน 
หรือไม่ถอดถอนภายใน ๓ วัน นับแต่วันแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจาหรือวันพ้นกําหนดให้ย่ืน 
คําแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ 
       ในกรณีท่ีสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือทําหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานอันจําเป็นของคู่กรณีให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียกประชุม
เพ่ือลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา 
หรอืวันพ้นกําหนดให้ยื่นคําแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ 
       ในการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีการลงคะแนนในคูหาโดยมีกล่องใส่บัตรลงคะแนน  และจัดเตรียม 
บัตรลงคะแนนท่ีระบุ ช่ือผู้ถูกกล่าวหา  จากนั้นให้ เลขาธิการวุฒิสภาขานช่ือสมาชิกเพื่อรับ 
บัตรลงคะแนนท่ีหน้าคูหาลงคะแนน  แล้วเข้าลงคะแนนในคูหาไปโดยลําดับ  โดยให้สมาชิก 
กาเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องท่ีกําหนดว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอน  และเม่ือลงคะแนนเสร็จแล้ว 
จึงเร่ิมนับคะแนน  
 



๒๓ 
 
       ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดให้มีการจับสลากเพ่ือคัดเลือก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็นกรรมการผู้ดําเนินการลงคะแนน 
และตรวจนับคะแนน  ส่วนการนับคะแนนให้ขานคะแนนว่า “ถอดถอน”  หรือ“ไม่ถอดถอน”  
พร้อมท้ัง  ชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้อยู่ในท่ีประชุมได้เห็นด้วย  
       สมาชิกและผู้ถูกกล่าวหาส่งคืนสําเนารายงานพร้อมเอกสารท่ีได้รับ
แจกคืนให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือลงมติถอดถอน
หรือไม่ถอดถอนเสร็จส้ินแล้ว 
    ๒. การลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาต๒ิ๖ 

  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงต้อง
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  มติท่ีให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
๓ ใน ๕  ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    ๓. ผลการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาต๒ิ๗ 

   ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง  ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งหรือให้ออกจาก
ราชการนับแต่วันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ถอดถอน  และให้ตัดสิทธิผู้นั้นในการดํารงตําแหน่งใด
ในทางการเมืองหรือในหน่วยงานของรัฐ  หรือในการรับราชการเป็นเวลา ๕ ปี 
   มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นท่ีสุด  และจะมีการร้องขอให้ถอดถอน
บุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้  แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
   เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งแล้ว 
ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งมติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกถอดถอน 
จากตําแหน่ง  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว 

                                         
๒๖  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๖ วรรคสอง  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
 รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง 
๒๗  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา  ๖ วรรคสอง  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ 
  รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๕  วรรคสี่ 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายช่ือหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติ  และพฤติการณ์  

 ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในองคก์รตา่งๆ  ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 
...................................... 

ก. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  

หน่วยงานที่ตรวจสอบ เรื่องที่สอบถาม 

๑.  สํานักบริหารการทะเบียน มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

๒.  กรมบังคับคดี เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

๓.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๔.  สํานักงานศาลยุติธรรม ไม่เคยต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบ 
ด้วยกฎหมาย  หรือ ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่ 
โดยหมายของศาล  หรือ เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก 
โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกต้ัง  เว้นแต่  
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

๕.  สํานักงาน ป.ป.ช. ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น 
ของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
หรือ อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ตามมาตรา  ๒๖๓  

๖.  สํานักงานคณะกรรมการ 
     การเลือกตั้ง 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนของพรรค
การเมืองในระยะสามปีก่อนดํารงตําแหน่ง  หรือ อยู่ในระหว่าง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

๗.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นข้าราชการการเมือง   

๘.  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

๙.  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่ง  หรือไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง   
หรือ  ไม่เป็นกรรมการการเลือกต้ัง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน   
กรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือกรรมการ
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หน่วยงานที่ตรวจสอบ เรื่องที่สอบถาม 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

๑๐.   สํานักงานเลขาธิการ 
        สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ข้าราชการการเมือง 

๑๑.   หน่วยงานท่ีผู้สมัครสังกัด 
 หรือเคยสังกัดอยู่    
 

เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี  หรือถือว่า 
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
ข. ตรวจสอบประวัติ  และพฤติการณ์ 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ เรื่องที่สอบถาม 

๑๒.   สํานักงานคณะกรรมการ   
 ป้องกันและปราบปราม 
 ยาเสพติด 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

๑๓.  กองบัญชาการตํารวจ 
       ปราบปรามยาเสพติด 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติและพฤติการณ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๑๔.  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ 
ด้านความมั่นคงและการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

๑๕.   สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  ข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติและพฤติการณ์ 
ด้านความม่ันคง 

๑๖.   ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติและพฤติการณ์ 
ด้านความมั่นคงและการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

๑๗.   กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติและพฤติการณ์ 
ด้านความมั่นคงและการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

๑๘.   กองอํานวยการรักษา 
 ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติและพฤติการณ์ 
ด้านความมั่นคงและการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

๑๙.   กองบังคับการปราบปราม  
  การกระทําความผิดเกี่ยวกับ

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ 
เก่ียวข้องกับคดีเศรษฐกิจ 
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หน่วยงานที่ตรวจสอบ เรื่องที่สอบถาม 

  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๒๐. กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ 

๒๑.   สํานักงานป้องกันและ 
        ปราบปรามการฟอกเงิน 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ 

๒๒.   กรมสอบสวนคดีพิเศษ       ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ 

๒๓.  สํานักงานศาลยุติธรรม มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือเคยถูกดําเนินคด ี
ในเรื่องใด ๆ  หรือเคยถูกฟ้องร้องเป็นคู่ความในคดีอาญา   
หรือคดีล้มละลายหรือไม่  อย่างไร  หรือมีข้อมูลใดท่ี
คณะกรรมการสรรหาควรทราบหรือไม่ 

๒๔.  สํานักงานศาลปกครอง เป็นหรือเคยเป็นคู่กรณีในคดีปกครองหรือไม่  อย่างไร   
หรือมีข้อมูลท่ีคณะกรรมการสรรหาควรทราบหรือไม่ 

๒๕.   สํานักงาน  ป.ป.ช.   เคยมีเรื่องถูกร้องเรียนต่อสํานักงาน  ป.ป.ช.หรือไม่   
หรือมีข้อมูลใดท่ีคณะกรรมการสรรหาควรทราบหรือไม่ 

๒๖.   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เคยมีเรื่องถูกร้องเรียนต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือไม่  ท้ังนี้  โดยไม่รวมถึงเร่ืองร้องเรียนหน่วยงาน 
ท่ีผู้สมัครได้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งอยู่ 

๒๗.  สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยมีเรื่องถูกร้องเรียนต่อสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่  
หรือมีข้อมูลใดท่ีคณะกรรมการสรรหาควรทราบหรือไม่ 

๒๘.   สํานักงานคณะกรรมการ 
 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

เคยมีเรื่องถูกร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่  หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ
สรรหาควรทราบหรือไม่  

 
หมายเหตุ  สําหรับถ้อยคําในการสอบถามอาจปรับเปล่ียนได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

------------------------------------------------- 
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สรรหาผูม้คีณุสมบตั ิ
ซึง่สมควรเป็นกรรมการ
การเลอืกตัง้  จาํนวน   
๒  คน  เสนอต่อ

ประธานสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิภายใน ๓๐ วนั  
นบัแต่วนัทีม่เีหตุใหม้กีาร
เลอืก  โดยไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูไ้ดร้บัการ

เสนอชือ่ 

ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา 

กรณทีีไ่มอ่าจสรรหา 
ไดห้รอืไมอ่าจสรรหาได้
ครบจาํนวนภายใน ๓๐วนั  
ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา
สรรหาแทนจนครบจาํนวน
ภายใน  ๑๕ วนันับแต่วนัที่

ครบกาํหนด 

สรรหาไมไ่ด้

*คณะกรรมการสรรหา  ๗ คน  ประกอบด้วย 
-  ประธานศาลฎกีา   ประธานศาลรฐัธรรมนูญ   ประธานศาลปกครอง  
    สงูสดุ  ประธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตทิาํหน้าทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร     
    และผูน้ําฝา่ยคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร  และ 
-  บคุคลซึง่ทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาคดัเลอืก  จาํนวน  ๑   คน  และ 
   ทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุคดัเลอืก จาํนวน  ๑  คน    
    (ตอ้งมใิช่ผูพ้พิากษาหรอืตุลาการและตอ้งไม่เป็นกรรมการสรรหาในองคก์ร    
   ตามรฐัธรรมนูญอืน่ในขณะเดยีวกนั) 
 
-  กรณไีมม่กีรรมการสรรหาในตาํแหน่งใด  หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตั ิ   
   หน้าทีไ่ด ้ ถา้กรรมการทีเ่หลอือยูน่ัน้มจีํานวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง   
   ใหค้ณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการทีเ่หลอือยู ่

เหน็ชอบ 

กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตัง้  จาํนวน  ๕  คน 

พระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตั้ง 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
จํานวน  ๓  คน  และจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหา จํานวน ๒ คน  

โดยวิธีลงคะแนนลับ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 

สภานติบิญัญตัแิห่งชาตติัง้คณะกรรมาธกิารตรวจสอบประวตัฯิ ตามมาตรา  ๑๒๑  ของรฐัธรรมนูญฯ 

เสนอรายงานต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินํารายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
่ ั ้

ไมเ่หน็ชอบในรายชือ่ใดไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหส้ง่รายชือ่กลบัไปยงั
คณะกรรมการสรรหา หรอืทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาเพือ่ใหด้าํเนินการสรรหาใหม ่

คณะกรรมาธกิารตรวจสอบ
ประวตั ิความประพฤต ิและ
พฤตกิรรมทางจรยิธรรม 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ 

ผูไ้ดร้บัความเหน็ชอบลาออกจากตาํแหน่งตา่ง ๆ ตามขอ้หา้มภายใน  ๑๕ วนั 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ (หรอืวนัทีค่ณะกรรมการสรรหาหรอืทีป่ระชมุ

ใหญ่ศาลฎกีามมีตยินืยนัตามมตเิดมิดว้ยคะแนนตามทีก่ําหนด) 

ผูไ้ดร้บัความเหน็ชอบทัง้หมดเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ

ยืนยนั  หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยกบั
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตแิละมมีติ
ยนืยนัตามมตเิดมิดว้ยคะแนน 
เอกฉนัทข์องคณะกรรมการสรรหา  
หรอืดว้ยคะแนนไมน่้อยกวา่ ๒ ใน 
๓ ของทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา 
 
ไม่ยืนยนั  หมายถงึ  มตทิีย่นืยนั
ตามมตเิดมิไมไ่ดค้ะแนนตามที่
กาํหนด ซึง่ตอ้งเริม่กระบวนการ
สรรหาใหม ่ และตอ้งดาํเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่
วนัทีม่เีหตุใหต้อ้งสรรหาใหม ่

ขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา 

ขัน้ตอนของทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา 

ขัน้ตอนของสภานิตบิญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

สรรหาได้

คณะกรรมการสรรหา* 

สรรหาผูม้คีณุสมบตั ิจาํนวน  
๓  คน  เสนอต่อ

ประธานสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิ ภายใน  ๓๐  วนั 
นับแต่วนัทีม่เีหตใุหม้กีาร
เลอืก  โดยเสนอพรอ้ม
ความยนิยอมของผูไ้ดร้บั
การเสนอชือ่ ดว้ยมต ิ

ไมน่้อยกว่า ๒  ใน ๓ ของ
จาํนวนกรรมการทัง้หมด

ี่ ี

คณะกรรมการสรรหา ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา

ไมย่นืยนั ยนืยนั ไมย่นืยนั ยนืยนั
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กระบวนการได้มาซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  จํานวน  ๓  คน    

คณะกรรมการสรรหา  จํานวน  ๗  คน* 
 

-  ประธานศาลฎีกา 
-  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
-  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
-  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร 
-  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 

-  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา   
   คัดเลือก  จํานวน  ๑  คน   
-  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
   ในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก     
   จํานวน  ๑  คน 
   (ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ      
   และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหา 
   ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรตาม  
   รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน) 
 

เลือกกันเอง  จํานวน  ๒  คน 
 

โดยตําแหน่ง  จํานวน  ๕  คน 
 

สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่กําหนด เสนอต่อ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่มีเหตุให้ต้องมีการเลือก  โดยต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและ
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ โดยเสนอพร้อมความยินยอมของผูท้ี่ได้รับการคัดเลือก   

 

ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ภายในเวลาที่กําหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษา 

ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 
ผู้พพิากษาศาลฎีกาจํานวน ๓ คน และให้ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวน  

๒ คน เป็นกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการแทน 
 

ไม่เห็นด้วยกับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  และมีมติยืนยัน 

ตามมติเดิม ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 

มติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็น 
เอกฉันท์ให้เริ่มกระบวนการ 

สรรหาใหม่ซึ่งต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่มีเหตุให้ต้องสรรหาใหม่ 

 

*  กรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในตําแหน่งใด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 
 สรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 
 

คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรม 

 

กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จํานวน  ๗  คน 

ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา 

ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา  

๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญฯ  (สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายชื่อ) 

คณะกรรมาธิการเสนอรายงานต่อ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบบุคคล 
ที่ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีลงคะแนนลับ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 

เห็นชอบ 
 

ไม่เห็นชอบในรายชื่อใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   
ใหส้่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา 
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินํารายชื่อขึ้นกราบ
บังคมทูลฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

 

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผู้ได้รับความเหน็ชอบลาออกจากตําแหน่งต่าง ๆ ตามข้อห้าม 
ภายใน  ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ (หรือวันที่

คณะกรรมการสรรหามีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์) 
 

ผู้ได้รับความเหน็ชอบทั้งหมดเลือกกันเอง 
ให้คนหนึ่งเปน็ประธานกรรมการ 

 



- ฉ - 
 

 

สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน  ๙  คน เสนอต่อ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการเลือก  โดยต้องลงคะแนน 
โดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยเสนอพร้อมความยินยอม
ของผู้ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก   

ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ภายในเวลาที่กําหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  

ใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้ง 
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจํานวน  ๓  คน  
และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการสรรหา 
เพื่อดําเนินการแทน 

คณะกรรมาธิการเสนอรายงานต่อ 
ประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาต ิ

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่
ได้รับการคัดเลือก จํานวน ๙  คน โดยวิธีลงคะแนนลับ  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 

เห็นชอบ 
 

ไม่เห็นชอบในรายชื่อใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ใหส้่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 

ไมเ่หน็ดว้ยกบัสภานิตบิญัญตัิ
แหง่ชาตแิละมมีตยินืยนัตาม
มตเิดมิ ดว้ยคะแนนเอกฉนัท ์

มตทิีย่นืยนัตามมตเิดมิไมเ่ป็น
เอกฉนัทใ์หเ้ริม่กระบวนการ 

สรรหาใหมซ่ึง่ตอ้งดาํเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนันบัแต่
วนัทีม่เีหตุใหต้อ้งสรรหาใหม ่

ประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาตินํารายชือ่ขึ้นกราบ
บังคมทูลฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง 
 

*  กรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในตําแหน่งใด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 
 สรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลอือยู่ 
 

คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวตั ิความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรม 

 

ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา

ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พระมหากษัตรยิท์รงแต่งตั้ง 
ประธานกรรมการและกรรมการ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการ 
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญฯ  (สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่ได้รบัรายชือ่) 

กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ  จาํนวน  ๙  คน 

คณะกรรมการสรรหา  จํานวน  ๕  คน* 
 

- ประธานศาลฎีกา 
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
- ประธานศาลปกครองสูงสุด 
- ประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่    
สภาผู้แทนราษฎร 
- รองนายกรัฐมนตรทีี่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผูไ้ด้รับความเห็นชอบลาออกจากตําแหน่งต่าง ๆ ตามข้อห้าม 
ภายใน  ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ (หรือวันที่

คณะกรรมการสรรหามีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์) 

ผู้ไดร้ับความเห็นชอบทั้งหมดเลอืกกันเอง 
ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

 



 
- ช - 

 

 

*  กรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในตําแหน่งใดในคณะกรรมการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหา
ดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
 

กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  จาํนวน  ๗  คน     

การได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  จาํนวน  ๑  คน   

มีกระบวนการได้มาเช่นเดียวกนั 

คณะกรรมการสรรหา  จํานวน  ๗  คน* 
 

-  ประธานศาลฎีกา 
-  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
-  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
-  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
-  ประธานที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย 
 
 
 

-  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา   
   คัดเลือก  จํานวน  ๑  คน   
-  บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
   ในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก     
   จํานวน  ๑  คน 
   (ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ      
   และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหา 
   ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรตาม  
   รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน) 

เลือกกันเอง  จํานวน  ๒  คน โดยตําแหน่ง  จํานวน  ๕  คน 

    สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่กําหนด เสนอต่อประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗    
โดยต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก   

ประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาตินํารายชือ่ขึ้น
กราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้ง 

พระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตั้ง 
ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผู้ได้รบัการเสนอชื่อลาออกจากตําแหน่งต่าง ๆ ตามข้อห้าม  
ภายใน  ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเลือกกันเอง 
ให้คนหนึ่งเปน็ประธานกรรมการ 

 



 
 

- ซ -  

คณะกรรมการสรรหา  จํานวน  ๕  คน* 
-ประธานศาลฎีกา    
-ประธานศาลปกครองสูงสุด 
-ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 
-ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
-ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือ ๑ คน (กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ปปช. และ คตง.) 

 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

  

ที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด 

กระบวนการได้มาซึ่งตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ  จาํนวน  ๙  คน 

สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ฯ  จํานวน  
๒  คน และสาขารัฐศาสตร์ฯ  จํานวน  ๒  คน  เสนอต่อ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่มีเหตุให้เลือก  โดยต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

เลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกา   
ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 
ผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยวิธี
ลงคะแนนลับ จํานวน ๓  คน 

 

เลือกตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดด้วยวิธี
ลงคะแนนลับ จํานวน  ๒  คน 

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ  ตามมาตรา  ๑๒๑  ของรัฐธรรมนูญฯ 
(สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายใน ๓๐ วัน  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนนลับด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

 

ไม่เห็นชอบในรายชื่อใดไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยัง
คณะกรรมการสรรหาพร้อมด้วยเหตุผล

เพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม ่

เห็นชอบ 

ผู้ได้รับความเห็นชอบลาออกจากตําแหน่งต่าง ๆ ตาม 
ข้อห้าม ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับความ

เห็นชอบ (หรือวันที่คณะกรรมการสรรหามีมติยืนยัน
ตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์) 

ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาหรือตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดได้รับ
เลือก ให้ที่ประชุมใหญ่ 

ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ฯ 
ศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่
กรณี  เลือกบุคคลอื่นซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด  และมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์
ที่เหมาะสมให้เป็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้ได้รับเลือกและได้รับความ
เห็นชอบทั้งหมดเลือกกันเองให้คน
หนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินํารายชื่อขึ้นกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

 

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ไม่เห็นด้วยกับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและมีมติยืนยันตามมติ

เดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ 
 

ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิม 
ไม่เป็นเอกฉันท์ให้เริ่ม

กระบวนการสรรหาใหม่   
ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันที่มี

เหตุให้ต้องสรรหาใหม่ 
 

ในกรณีไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ภายในเวลาที่กําหนดไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ  ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

แต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกา   
ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 
ผู้พิพากษาศาลฎีกา จํานวน  
๓ คน  และให้ที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
สรรหาเพื่อดําเนินการแทน 

 

สรรหาได้ สรรหาไม่ได้ 

ขั้นตอนของคณะกรรมการ

ขั้นตอนของที่ประชมใหญ่

ขั้นตอนของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

ขั้นตอนของที่ประชุมใหญ่ 
ศาลปกครองสูงสุด 

*  กรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในตําแหน่งใด หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่
นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 
 

เลือกได้ เลือกได้ 

เลือกไม่ได้ 

ผู้ได้รับเลือกลาออกจากตําแหน่งต่าง ๆ ตาม 
ข้อห้าม ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับเลือก 

สภานิติบญัญัติแห่งชาติมีมติ
ถวายคําแนะนํา 



คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ไต่สวนข้อเทจ็จริง

มีมูล

(มีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)

ตกไป

ผู้ถกูกล่าวหาจะปฏิบตัิหน้าที่

ต่อไปมิได้ จนกว่าวฒุิสภาจะมีมติ

อยัการสงูสดุ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

สนช.ลงมติ

มติถอดถอนไม่น้อยกว่า 

๓ ใน ๕ ของ สนช.ทัง้หมด

เท่าที่มีอยู่

ผู้ถกูถอดถอนพ้นจาก

ตาํแหน่งหรือออกจาก

ราชการนับแต่วนัที่สนช.

มีมติ และให้

ตดัสิทธิผู้นัน้ในการ

ดาํรงตาํแหน่งใดในทาง

การเมืองหรือในการ

รบัราชการเป็นเวลา ๕  ปี

ไม่พ้นจากตาํแหน่ง

มติถอดถอนน้อยกว่า

๓ ใน ๕ ของ สนช. ทัง้หมด

เท่าที่มีอยู่

ผู้ริเริ่มจดัทาํคาํร้อง

และรบัรองลายมือชื่อประชาชน

ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน

ยื่นคาํร้องขอต่อประธานสนช.

ภายใน ๑๘๐ วนั นับแต่

วนัที่แสดงตนต่อประธานสนช.

ตรวจสอบคาํร้องขอ
          (ให้แล้วเสรจ็ภายใน  ๓๐  วนั 

           นับแต่วนัที่ได้รบัคาํร้องขอ)

แจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผูร้ิเริ่ม

ดาํเนินการให้ถกูต้อง

ภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง

ไม่ถกูต้อง/ไม่ครบถ้วน

ผู้ริเริ่มไม่เกิน ๑๐๐ คน

แสดงตนต่อประธานสนช.

ประธานสนช.

กรณี สนช. จาํนวนไม่น้อย

กว่า ๑ ใน ๔ เข้าชื่อร้องขอ

ประธานสนช. ตรวจสอบ

คาํร้องขอว่าได้แก้ไขถกูต้อง

ครบถ้วนหรือไม่   ภายใน  ๗  วนั  

นับแต่วนัที่ได้รบัคาํร้องขอ

ตกไป

กรณีประชาชนร้องขอ

ไม่มีมูล

(มีมติน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)

ถกูต้องครบถ้วน

ไม่ถกูต้อง/ไม่ครบถ้วน

กระบวนการถอดถอนบคุคลออกจากตาํแหน่ง

มีมูลความผิดอาญาหรือ

รํา่รวยผิดปกติ

1 2

ตาํแหน่งที่ร้องขอให้ถอดถอน

(ตามกรณีที่ 1 - 2)

นายกรฐัมนตรี, รฐัมนตรี, ส.ส., สว., 

ประธานศาลฎีกา, ประธานศาล

รฐัธรรมนูญ, ประธานศาลปกครอง

สงูสดุ, อยัการสงูสดุ, ตลุาการศาล

รฐัธรรมนูญ, กรรมการการเลือกตัง้, 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน , กรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, 

รองประธานศาลฎีกา, 

รองประธานศาลปกครองสงูสดุ, 

หวัหน้าสาํนักตลุาการทหาร, 

รองอยัการสงูสดุ, ผู้ดาํรงตาํแหน่ง

ระดบัสงู, ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดบัอื่น

ที่เทียบเท่า

พฤติการณ์ที่ร้องขอให้ถอดถอน  (ตามกรณีที่ 1 - 2)

รํา่รวยผิดปกติ, ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่, ส่อว่ากระทาํผิดต่อตาํแหน่งหน้าที่

ราชการ, ส่อว่ากระทาํผิดต่อตาํแหน่งหน้าที่ในการยตุิธรรม, ส่อว่าจงใจใช้อาํนาจ

หน้าที่ขดัต่อบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย, ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีเหตุอนัควรสงสยัหรอืมีผูก้ล่าวหา

ว่าผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรฐัมนตรี, รฐัมนตรี, ประธาน ส.ส.  

หรือประธาน สว. รํา่รวยผิดปกติ กระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที่ราชการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที่

หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

3

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(ฉบบัชัว่คราว)  พทุธศกัราช ๒๕๕๗

--ฌ - 



ประชุมสภานัดแรก  (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๙  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง)
--------------

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงานฯ จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือ
๑. กําหนดวันแถลงเปิดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และแถลงคัดค้านฯ      

ของผู้ถูกกล่าวหา  
๒. พิจารณาคําขอเพ่ิมเติมพยานหลักฐานฯ 
๓. พิจารณาว่าจะต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริง

ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานอันจําเป็นของคู่กรณีหรือไม่

๑.  แจกสําเนารายงานฯ แก่ สมาชิก และผู้ถูกกล่าวหาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน  ก่อนการประชุมนัดแรก เว้นแต่ เอกสารมีจํานวนมาก 
ให้ตรวจดูที่ห้องเก็บหลักฐาน (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๐)

๒. เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการประชุมของสภาหรือที่เป็น
หลักฐานในเร่ืองท่ีพิจารณาถอดถอน ให้ถือเป็นเอกสารท่ีไม่เปิดเผย
เว้นแต่ ท่ีประชุมสภาจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  (ข้อบังคับฯ ข้อ  ๑๕๑) 

๓. ในการพิจารณาของสภาให้ยึดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นหลัก รวมทั้งให้พิจารณาหลักฐานและเหตุผลในข้อกล่าวหา
ท่ีช้ีมูลว่าเป็นความผิดเป็นข้อ ๆ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ข้อบังคับฯ ข้อ  ๑๕๓)

๑   กรณีมีข้อกล่าวหาในมูลความผิดเดียวกันจํานวน
ต้ังแต่  ๒  คน  ข้ึนไป  ประธานสภาอาจกําหนดให้
ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาแต่งตั้งบุคคลใด
ตามจํานวนที่ประธานสภาเห็นสมควรเป็นผู้แทน
หรือผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาจะมอบหมายให้
บุคคลใดตามจํานวนที่ประธานสภาเห็นสมควร
เป็นผู้แทนเพ่ือดําเนินการแทนก็ได้
(ข้อบังคับฯ  ข้อ ๑๔๙  วรรคสาม)

๒.  ผู้ถูกกล่าวหาย่ืนคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน
ก่อนการประชุมนัดแรกไม่น้อยกว่า ๕ วัน    
(ข้อบังคับฯ  ข้อ ๑๕๕ วรรคสอง)

๑. คณะกรรมาธิการมีหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย
และพยานหลักฐานอันจําเป็นของคู่กรณีตามข้อ  ๑๕๔
ข้อ ๑๕๕ และข้อ ๑๕๖  แล้วเสนอต่อสภา
ก่อนการประชุมเพ่ือลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน   
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๙ วรรคสอง)

๒. คณะกรรมาธิการมีจํานวนไม่เกิน  ๒๑  คน  
โดยการต้ังกรรมาธิการให้ต้ังจากสมาชิกท่ีคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอช่ือ  
มีจํานวนไม่เกิน  ๕  คน  จํานวนนอกจากน้ัน
ให้ท่ีประชุมสภาต้ังจากรายช่ือสมาชิกท่ีคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภา  เสนอจากกรรมาธิการคณะน้ัน ๆ
คณะละ  ๑  คน (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๗ วรรคหน่ึง
และข้อ ๑๓๘)

๓. ให้คณะกรรมาธิการดําเนินการให้เสร็จภายใน
๓๐  วัน  นับแต่วันท่ีแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๗ วรรคสอง)

ประธานสภารับรายงาน  เอกสาร  และความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(รธน. มาตรา ๖  พรป. ป.ป.ช.  มาตรา  ๖๔  ข้อบังคับฯ  ข้อ ๑๔๙  วรรคหน่ึง)

(ก)  กรณีท่ีประชุมสภา
มีมติให้มีการซักถาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม  และวรรคสี่) 

(ข) กรณีท่ีประชุมสภา
มีมติไม่ให้มีการซักถาม ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

(๑)  กรณีสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริงฯ
ให้คณะกรรมาธิการดังกล่าวทําหน้าท่ีคณะกรรมาธิการซักถาม 

(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๔ วรรคสี่)

(๒)  กรณีท่ีไม่มีคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริงฯ
ให้สภาต้ังคณะกรรมาธิการซักถามจากสมาชิกตามจํานวนท่ีท่ีประชุมสภา

เห็นสมควร (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม)
๑.  สมาชิกเสนอญัตติซักถามต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือทําหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริงฯ  ทําหน้าที่คณะกรรมาธิการซักถาม  ภายใน ๗  วัน  
นับแต่วันถัดจากวันแถลงเปิดสํานวน 

๒.  คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงฯ  ทําหน้าที่    
คณะกรรมาธิการซักถามนําญัตติซักถามไปกําหนดเป็นประเด็นซักถาม 

๓.  กําหนดให้มีการประชุมสภาเพ่ือซักถามผู้เกี่ยวข้องภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเสนอญัตติซักถาม  

๔.  แจง้มติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน

๑. สมาชิกเสนอญัตติซักถามต่อคณะกรรมาธิการซักถามภายใน  ๗  วัน  
นับแต่วันถัดจากวันแถลงเปิดสํานวน 

๒.  คณะกรรมาธิการซักถามนําญัตติซักถามไปกําหนด
เป็นประเด็นซักถาม

๓. กําหนดให้มีการประชุมสภาเพ่ือซักถามผู้เกี่ยวข้องภายใน  
๗ วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเสนอญัตติซักถาม

๔.  แจ้งมติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน

การย่ืนคําขอแถลงการณ์ปิดสํานวน
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๖ วรรคหน่ึง) 

--------------
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ถูกกล่าวหา
มีสิทธิแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา

หรือเป็นหนังสือต่อท่ีประชุมสภา  
โดยให้ย่ืนคําขอต่อประธานสภา

ต้ังแต่วันแถลงเปิดสํานวน  
จนถึงวันประชุมเพ่ือซักถามผู้เก่ียวข้องเสร็จส้ิน

ประชุมสภานัดท่ี  ๓
เพ่ือซักถามผู้เก่ียวข้อง   (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม) 

--------------
ซักถามเฉพาะประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
สรุปข้อเท็จจริงฯ  ทําหน้าที่คณะกรรมาธิการซักถามกําหนดไว้
เท่าน้ัน  หากยังไม่ได้คําตอบตามประเด็นที่ให้คณะกรรมาธิการ

ทวนคําถามตามประเด็นท่ีกําหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง

ประชุมสภานัดท่ี  ๓
เพ่ือซักถามผู้เกี่ยวข้อง  (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม) 

--------------
ซักถามเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมาธิการซักถาม

กําหนดไว้เท่าน้ัน  หากยังไม่ได้คําตอบ
ตามประเด็นท่ีซักถามให้คณะกรรมาธิการซักถาม
ทวนคําถามตามประเด็นท่ีกําหนดไว้อีกครั้งหน่ึง

ประชุมสภานัดท่ี  ๒  เพ่ือพิจารณา  (วันแถลงเปิดสํานวน  และแถลงคัดค้านฯ)
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๔ วรรคหน่ึง และวรรคสอง)

--------------
๑.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  แถลงเปิดสํานวน

หลังจากน้ันผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทนแถลงคัดค้านฯ  โดยไม่มีการซักถาม
๒.  ที่ประชุมสภาพิจารณาว่าควรมีการซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นใดหรือไม่

กรณีขอแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา 
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๖ วรรคสอง) 

--------------
ประธานสภานัดประชุม

เพ่ือรับฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา ภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน

กรณีขอแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ  
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๖ วรรคสาม) 

--------------
ย่ืนคําแถลงการณ์เป็นหนังสือต่อประธานสภา  
ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันประชุมเพื่อซักถาม

ผู้เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน

กรณีไม่มีการย่ืนคําขอ
แถลงการณ์ปิดสํานวน 

กรณีขอแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา  
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๖ วรรคสอง) 

--------------
ประธานสภานัดประชุม

เพ่ือรับฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา ภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันประชุมเพ่ือซักถามผู้เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน

กรณีขอแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ  
(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๖ วรรคสาม) 

--------------
ย่ืนคําแถลงการณ์เป็นหนังสือต่อประธานสภา  
ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันประชุมเพื่อซักถาม

ผู้เกี่ยวข้องเสร็จส้ิน

กรณีไม่มีการยื่นคําขอ
แถลงการณ์ปิดสํานวน 

ประชุมสภานัดท่ี  ๔  (ถ้ามี)  
เพ่ือรับฟังคําแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา

(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๖ วรรคสอง)

ประชุมสภานัดท่ี  ๔  (ถ้ามี)  
เพ่ือรับฟังคําแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา

(ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๖ วรรคสอง)

ประชุมสภานัดท่ี  ๕  (ถ้ามี)  เพ่ือรับฟังรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 
เพ่ือทําหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริงฯ  (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๙  วรรคสอง) 

ประชุมสภานัดท่ี  ๖
เพ่ือลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน

(พรป. ป.ป.ช.  มาตรา  ๖๕  วรรคหน่ึง  ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘)
--------------

๑. ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา 
หรือวันพ้นกําหนดให้ย่ืนคําแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ 

๒. การออกเสียงลงคะแนน  โดยวิธีลงคะแนนลับ
๓. มติให้ถอดถอนให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ๓  ใน  ๕     

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประชุมสภานัดที่  ๕
เพ่ือลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน

(พรป. ป.ป.ช.  มาตรา  ๖๕  วรรคหน่ึง  ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๗ และข้อ ๑๕๘)
--------------

๑.  ภายใน ๓ วัน  นับแต่วันแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา 
หรือวันพ้นกําหนดให้ย่ืนคําแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ

๒. การออกเสียงลงคะแนน  โดยวิธีลงคะแนนลับ
๓. มติให้ถอดถอนให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ๓  ใน  ๕  

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การแจ้งมติของสภา
(พรป. ป.ป.ช.  มาตรา  ๖๕  วรรคส่ี  ข้อบังคับฯ  ข้อ ๑๖๐)

-----------
๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.           ๓.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
๒. ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกถอดถอน    ๔.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้อง

ให้สมาชิกและผู้ถูกกล่าวหาส่งคืนสําเนารายงานพร้อมเอกสารที่
ได้รับแจกคืน  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันเสร็จส้ินการประชุม

เพ่ือลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน (ข้อบังคับฯ ข้อ  ๑๕๐ วรรคห้า)

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

การต้ังผู้แทนดําเนินการแทน

คณะกรรมาธิการสามัญ
เพ่ือทําหน้าท่ีสรุปข้อเท็จจริงฯ 

(กรณีสภามีมติต้ัง)

กระบวนการพิจารณาเพื่อลงมติถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙
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รายช่ือ โทรศัพท์ โทรสาร 
ผู้อํานวยการสํานัก 
ร้อยตํารวจหญิง วิรัญญา  ประสพสุข 

 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๒ 

 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๒ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
นายทวี  ท้าวโพธ์ิเอน 
เจ้าหน้าท่ี 

 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๔ 
๐  ๘๓๒๑  ๙๓๒๖ 

 
 

๐  ๘๓๒๑  ๙๓๒๖ 
กลุ่มงานติดตามผลการดําเนินงาน   

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
นายสันติชัย  พัฒนชาติ   
เจ้าหน้าท่ี 

 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๘ 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๙ 

 
 

๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๙ 

กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง   

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
นางสาวนงลักษณ์  ขันธิโชติ 
เจ้าหน้าท่ี   

 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๓๖ 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๓๗ 

 
 

๐  ๒๘๓๑  ๙๓๒๕ 

กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ    

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
นางสาวจินดา  กองแก้ว 
เจ้าหน้าท่ี   

 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๓๘ 
๐  ๒๘๓๑  ๙๓๓๙ 

 
 

๐  ๒๘๓๑  ๙๓๓๙ 
 

 
 

หมายเลขโทรศัพท ์
สํานักกํากับและตรวจสอบ 
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