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๒๕ กันยายน ๒๕๕๑

ระเบียบวุฒิสภา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอ
ใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตําแหนง การสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน และการ
แจงผลการตรวจสอบกรณีคํารองขอไมถูกตองหรือไมครบถวนไปยังผูรองขอหรือผูริเริ่ม เปนไปดวย
ความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑๓ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ประธานวุฒิสภา จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บวุ ฒิ ส ภาว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
ออกจากตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธานวุฒิสภาเปน ผูรักษาการตามระเบี ยบนี้ และใหมีอํ านาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคํารองขอ
สวนที่ ๑
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองขอ
ขอ ๔ กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาเขาชื่อรองขอ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบคํารองขอใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตาม
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บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ และตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๕ การตรวจสอบคํารองขอตามขอ ๔ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาที่เขาชื่อรองขอ ซึ่งตองมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา
(๒) ตรวจสอบคํ า ร อ งขอว า เป น ไป ตาม หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หน ดไว ใ น มาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือไม
(๓) ตรวจสอบลายมือชื่อและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
ที่เขาชื่อรองขอ
(๔) ตรวจสอบวาสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาที่เขาชื่อรองขอ เปน ผูที่
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม หรือมาตรา ๒๔๐
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๗๒ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี หรือไม
ขอ ๖ การตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอตามขอ ๕ (๒) ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(๑) ตองทําเปนหนังสือ และมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ลงลายมือชื่อของผูรองขอ
(ข) ระบุวัน เดือน ป ที่ลงลายมือชื่อ
(ค) ระบุชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของบุคคลที่จะรองขอใหถอดถอน ซึ่งบุคคลที่จะ
รองขอใหถอดถอนตองเปนผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติใหวุฒิสภามีมติถอดถอนได และตอง
ดํารงตําแหนงอยูในขณะที่ยื่นถอดถอนนั้นดวย
(๒) ตองระบุพฤติการณที่กลาวหาบุคคลผูดํารงตําแหนงเปนขอ ๆ อยางชัดเจนวามีพฤติการณ
อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(ก) ร่ํารวยผิดปกติ
(ข) สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
(ค) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(ง) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
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(จ) สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
(ฉ) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
(๓) ตองระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
ขอ ๗ การตรวจสอบคํารองขอตามขอ ๕ (๓) และ (๔) ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อรองขอ ใหดําเนินการจัดสงขอมูลไปตรวจสอบ
ยังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
(๒) กรณีสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองขอ ใหเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบ
หากผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งปรากฏวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ที่เขาชื่อรองขอไมมีสมาชิกภาพเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี หรือไม
รับรองลายมือชื่อ หรือเปนผูที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง และ
วรรคสาม หรือมาตรา ๒๔๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๗๒ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
หรือลงลายมือชื่อซ้ํา ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําหนายบุคคลดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ
ขอ ๘ กรณี สมาชิกสภาผู แ ทนราษฎร หรื อสมาชิก วุฒิส ภาที่ เขา ชื่อร องขอ แจง ความ
ประสงคเปนหนังสือตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอถอนชื่อออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ กอนประธาน
วุฒิสภาสงคํารอ งขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนิน การไตสวน ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จําหนายบุคคลดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ
ขอ ๙ เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนิน การตรวจสอบคํารองขอตามขอ ๔ แลว
ใหรายงานผลการตรวจสอบคํารองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวด ๒
หรือหมวด ๓ แลวแตกรณี
สวนที่ ๒
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อรองขอ
ขอ ๑๐ กรณี ประชาชนผูมี สิท ธิเ ลือ กตั้ งจํา นวนไมน อยกวา สองหมื่น คนเขา ชื่อ รอ งขอ
เมื่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได รั บ คํ า ร อ งขอแล ว ให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คํารองขอใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๖๑
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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ขอ ๑๑ การตรวจสอบคํารองขอตามขอ ๑๐ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนิน การ
ดังนี้
(๑) ตรวจนับจํานวนรายชื่อประชาชนที่เขาชื่อรองขอ ซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน
(๒) ตรวจสอบคํ า ร อ งขอว า เป น ไป ตาม หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หน ดไว ใ น ม าตรา ๖๑
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือไม
(๓) ตรวจสอบว า ประชาชนที่ เ ขา ชื่ อ ร อ งขอเป น ผูมี สิ ท ธิ เ ลือ กตั้ ง ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือไม
ขอ ๑๒ การตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอตามขอ ๑๑ (๒) ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(๑) ตองทําเปนหนังสือ และมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ชื่อ ตองระบุ ชื่อ ชื่อสกุล ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล ใหแนบสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวของและตองรับรองสําเนาดวย
(ข) อายุ ต องระบุ อายุใ หถู กตองและชัดเจน โดยประชาชนที่มีสิ ทธิเขาชื่ อรองขอ
ตองมีอายุไมตํา่ กวา ๑๘ ปบริบูรณ ในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง
(ค) ที่อ ยู ต อ งระบุ ใ ห เพี ย งพอที่ จ ะสามารถติ ด ต อได โดยเปน ที่ อ ยู ตามภู มิลํ า เนา
หรือที่อยูปจจุบัน
(ง) หมายเลขประจําตัวประชาชน ตองระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน
(จ) สําเนาบัตรที่แนบมากับคํารองขอ ตองเปนสําเนาบัตรเฉพาะที่กฎหมายกําหนดไว
เทานั้น คือ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได โดยสําเนาบัตรดังกลาวตองชัดเจนและตองรับรองสําเนาดวย
(ฉ) ผูรอ งขอตองลงลายมือชื่ อของตน กรณี พิม พ ลายนิ้ว มือแทนการลงลายมื อชื่ อ
ตองมีพ ยานรับ รองลายพิม พนิ้ วมือไมนอยกวาสองคน ทั้ งนี้ พยานต อ งแนบสําเนาบัตรประจําตั ว
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย
สามารถแสดงตนได โดยสําเนาบัตรดังกลาวตองชัดเจนและตองรับรองสําเนาดวย
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(ช) ระบุ วัน เดื อน ป ที่ล งลายมือ ชื่อ ซึ่งต องอยู ระหว างวัน ที่ ผูริ เริ่ ม มาแสดงตน
ตอประธานวุฒิสภา จนถึงวันที่ผูริเริ่มไดนําคํารองขอมายื่นตอประธานวุฒิสภา
(ซ) ระบุชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของบุคคลที่จะรองขอใหถอดถอน ซึ่งบุคคลที่จะ
รองขอใหถ อดถอนต องเปน ผูดํ ารงตําแหน งตามที่รั ฐ ธรรมนูญ บัญญั ติใ ห วุฒิ สภามีม ติ ถอดถอนได
และตองดํารงตําแหนงอยูในขณะที่ยื่นถอดถอนนั้นดวย
(๒) ตองระบุพฤติการณที่กลาวหาบุคคลผูดํารงตําแหนงเปนขอ ๆ อยางชัดเจนวามีพฤติการณ
อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(ก) ร่ํารวยผิดปกติ
(ข) สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
(ค) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(ง) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
(จ) สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(ฉ) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
(๓) ตองระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
หากผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งปรากฏวาคํารองขอใดมีรายชื่อซ้ํา ใหสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจําหนายรายชื่อซ้ําดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ และแจงใหผูริเริ่มทราบ
ขอ ๑๓ การตรวจสอบสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของประชาชนผู เ ข า ชื่ อ ร อ งขอตามข อ ๑๑ (๓)
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสงรายชื่อและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาชื่อรองขอ
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกระทรวงมหาดไทย
หากผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งปรากฏวา ประชาชนที่เข าชื่อรองขอเปน ผูไมมีสิท ธิ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําหนายบุคคลดังกลาวออกจากการเปนผูเขาชื่อรองขอ
ขอ ๑๔ เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบคํารองขอตามขอ ๑๐ แลว
ใหรายงานผลการตรวจสอบคํารองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป ตามหมวด ๒
หรือหมวด ๓ แลวแตกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา ๖
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๒๕ กันยายน ๒๕๕๑

หมวด ๒
การแจงผลการตรวจสอบกรณีคํารองขอไมถูกตองหรือไมครบถวน
ขอ ๑๕ เมื่ อประธานวุ ฒิ สภาได รั บรายงานผลการตรวจสอบคํ าร องขอตามข อ ๙ หรื อ
ขอ ๑๔ แลว หากเห็นวาคํารองขอไมถูกตองหรือไมครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด ใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอหรือผูริเริ่มทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตองใหแ ลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานวุฒิสภา
ขอ ๑๖ หากผูรองขอหรือผูริเริ่ม ดําเนิน การตามขอ ๑๕ แลว ใหสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาดําเนินการตอไป ตามหมวด ๑ สวนที่ ๑ หรือสวนที่ ๒ แลวแตกรณี
ขอ ๑๗ เมื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ไ ด รั บ แจ ง ตามข อ ๑๕ แล ว
ผูรองขอหรือผู ริเริ่ม มิ ไดดําเนิน การแกไขคํ ารองขอใหถู กตองหรือครบถวน ใหคําร องขอดั งกลา ว
เปนอันตกไป และใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอหรือผูริเริ่มทราบ
หมวด ๓
ระยะเวลาและการสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอ ๑๘ กรณีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองขอ ใหประธาน
วุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอ และสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
ไตสวนภายในสิบหาวัน นับ แตวัน ที่ไดรับคํารองขอ หากไมสามารถดําเนิน การไดทัน ใหประธาน
วุฒิสภาชี้แจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบเพื่อขอขยายระยะเวลา
กรณีประชาชนเขาชื่อรองขอ ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคํารองขอ
และสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
หากไมสามารถดําเนิน การไดทัน ใหประธานวุ ฒิสภาชี้แ จงใหที่ประชุม วุ ฒิสภาทราบเพื่อขอขยาย
ระยะเวลา
หากไมสามารถดํา เนิน การขอขยายระยะเวลาไดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาอยูน อก
สมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาไดตามที่พิจารณาเห็นสมควร แลวแจงให
วุฒิสภาทราบภายหลัง
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ขอ ๑๙ เมื่อประธานวุฒิสภาพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคํารองขอตามขอ ๙ หรือ
ขอ ๑๔ แลว หากเห็นวาเปน คํารองขอที่ถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการไตสวน พรอมทั้งแจงให
ผูรองขอหรือผูริเริ่มทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา

