การแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทางโทรศัพท์ สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ)
ทางโทรสาร หมายเลข 0 2143 8341
ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
เป็นบริการบนระบบ IOS และ Android โดยสามารถ
ติดตัง้ แอปพลิเคชัน “ผูต้ รวจการแผ่นดิน” ผ่านทาง App Store
หรือ Play Store หรือติดตั้งผ่านการสแกน QR Code

แอปพลิเคชัน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
www.ombudsman.go.th

www.ombudsman.go.th

ส่งทางไปรษณีย์
ท�ำหนังสือร้องเรียนส่งไปยัง ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่น
ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้
5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ ตู้ ปณ.333 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
10215

ส่งด้วยตนเอง
ณ ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ

สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 9100 โทรสาร 0 2143 8341
สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ)

แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
มอบหรือส่งโดยบุคคล หรือองค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐ

แผ่นพับ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

www.ombudsman.go.th

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คือใคร ?

“ผูต้ รวจการแผ่นดิน” หรือ “ออมบุดสแมน” (Ombudsman)
มีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทีเ่ ทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีเ่ ทียบได้ไม่ตำ�่ กว่ากรม
ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยต้องดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จํานวนสองคน
2. ผูม้ ปี ระสบการณ์ในการดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ
มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จํานวนหนึ่งคน

วิดีทัศน์แนะน�ำ

ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

บทบาท หน้าที่และอ�ำนาจของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่
พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดำ� รงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 โดยใช้ชอื่ ว่า “ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา” ท�ำหน้าที่
ในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ บรรดาทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน โดยได้มพี ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาคนแรก เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2543 และมีการ
จัดตั้งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขึ้น เมื่อวันที่
12 เมษายน 2543 แม้ต่อมาจะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขึ้นแทนฉบับเดิม
องค์กรนี้ยังได้รับการบัญญัติให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป แต่ได้มี
การเปลี่ยนชื่อจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และต่อเนื่องจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้มีการบัญญัติ
ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ในมาตรา 228 - 231

เสนอแนะต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ มี
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชน
โดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรื อ ปฏิ บั ติ น อกเหนื อ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตามกฎหมายของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ เสนอแนะต่ อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมนั้น

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วน
ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรื อ ศาลปกครองเพื่ อ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ได้ เ มื่ อ เห็ น ว่ า มี ก รณี
ดังต่อไปนี้
(1) เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย

หน้าที่และอํานาจตามกฎหมายอื่น

ภาพยนตร์

กรณีตัวอย่างเรื่องร้องเรียน

