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ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
โดยที่มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๖
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดในลักษณะที่สอดคล้องกันว่า ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้ องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
ถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น
ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่า
การดาเนินการเรื่องใดอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทาซึ่งอยู่ในหน้ าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย
ให้ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้าซ้อนกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรอิสระทั้งห้าจึงร่วมกันออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“องค์ ก รอิ ส ระ” หมายความว่ า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ งชาติ คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ข้อ ๔ กรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนต่อองค์กรอิสระใด หากองค์กรอิสระนั้นพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระนั้น แต่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์ กร
อิสระอื่น ให้ องค์กรอิสระนั้ น ส่งเรื่องดังกล่าวให้องค์กรอิสระอื่นที่มีหน้าที่และอานาจเพื่อพิจ ารณา
ดาเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่า เป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรอิสระนั้น
ยุติการดาเนินการ และส่งเรื่องให้องค์กรอิสระอื่นที่มีหน้าที่และอานาจเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อ ๕ กรณีที่มีการแจ้งหรือร้องเรียน หรือความปรากฏต่อองค์กรอิสระใด แล้วองค์กร
อิสระนั้ น เห็ น ว่าเป็น เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ แต่มีประเด็นที่อาจเข้าลักษณะอยู่ในหน้าที่และ
อานาจขององค์กรอิสระอื่นรวมอยู่ ด้วย ให้องค์กรอิสระนั้นส่งเรื่องเฉพาะประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และ
อานาจขององค์กรอิสระอื่นเพื่อดาเนินการในประเด็นนั้นต่อไป
ข้อ ๖ กรณีที่มีการแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องเดียวกันต่อองค์กรอิสระหลายองค์กร ให้องค์กร
อิสระแต่ละองค์กรดาเนินการในประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของตน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น
รวมอยู่ด้วย ให้องค์กรอิสระที่รับเรื่องนั้นส่งเรื่องเฉพาะประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น
เพื่อดาเนินการในประเด็นนั้นตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ข้อ ๗ การด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นหน้ า ที่ แ ละอ านาจขององค์ ก รอิ ส ระหลายองค์ ก ร
องค์กรอิสระอาจปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้าซ้อนกัน ทั้งนี้ องค์กรอิสระอาจประสานข้อมูล
ระหว่างองค์กรเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องนัน้ ก็ได้เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายขององค์กรอิสระ
แต่ละองค์กร
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดอานาจตามกฎหมายในการขอให้ผู้ถูกร้องหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยคา หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๘ การส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามแนวปฏิบัตินี้ ให้สานักงานขององค์กรอิสระ
ส่งเป็นสาเนาเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๔
ให้ส่งต้นฉบับเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สานักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่อง
โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นหลักฐานของการรับส่งเรื่อง
กรณีส่งเรื่องที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน ให้สานักงานขององค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องมีหนังสือแจ้งให้
ผู้แ จ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบถึงการส่งเรื่องดังกล่าวด้วย และให้สานักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่อง
แจ้งการรับเรื่องและผลการดาเนินการให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
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ข้อ ๙ เมื่ อ องค์ ก รอิ ส ระผู้ รั บ เรื่ อ งได้ พิ จ ารณาด าเนิ น การเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
ให้สานักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่องแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องทราบด้วย
เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผู้แจ้งหรือผู้รอ้ งเรียน สานักงานขององค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องอาจสอบถาม
ความคืบหน้าจากสานักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ ในระหว่างดาเนิ นการไม่ตัดอานาจของ
องค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องในการขอรับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ดาเนินการ
ข้อ ๑๐ ในการรับส่งเรื่องหรือการกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระ
สานักงานขององค์กรอิสระอาจจัดให้มีการทาบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การปฏิ บัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ ๑๑ กรณี มี ปัญหาโต้แ ย้ง ว่าเรื่อ งร้อ งเรีย นอยู่ ใ นหน้าที่ และอ านาจขององค์กรอิสระใด
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอาจปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติของปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ก่อนที่จะพิ จารณา
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๐ (๒) ก็ได้
ข้อ ๑๒ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติต ามประกาศนี้ ให้ประธานองค์กรอิสระร่วมกัน
วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
วัส ติงสมิตร
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