
'ri
n.!cEq?dnUtctL'.ig;.orzl

e, Ee It
uuvlflt0a?1il

,G;don',n;.
uu.sqdu fi:fff,noarn:

, 

".riu*..313.b.........r.,;* -- Ci O.n.I U t I . . . . . . . . . . . . . . . '

q

dru:rq,nr: 4utjU.flrifrnr:qio6'runrqoin r o-{uruSoifluuas$ru!-::Er-nr:4o5n.rirm..oreddo oew-rp--

.i :l^.i e,

fi a.o.-o.t r.r,t.oolds.er-.d. --?uvl "d '-du:rnil' tcdbon" '-' "

Gor. .-uur:rrrs.-r.1.flu--.En-r;-1fr'ra5.o.iuruo.ltr.i.euraSorl:vTusri6ujln:rosrd'rr,rfirfi-troli-g4ndturr'rus-uua-v4n:-v6'u

10{ n:uvl:1{415',1:6Uq1

uiuu il6'on:vu:x416'r:rlJqfl
j
t:ottgl3J

o. r fi n ru y You u n t rfi o iu fi n,r r n : r n il ter ddo hi'fi o rl fl ri6'j r rir : r t n r : rYu {rio u

rfi*onr:"1#,ruo;ryulri.,r.,ul-,rtflrfflr6! (fiFr''ufrytrvtoarrfintun:ounYrtordr:rtnr:;ffufflyqi
4 vu - ."t--.^.^4 ^ v I a 

'"thprnr:r.J:vyriofit#finr:ufrupruu'uudr:rtnr:Tprutridrtfluui orlfln'lUrgtr wl o ua:la: xn 1u uil 114

uur#.,ori'.u.afin, #rflq{Juqiorvnflrfifionr:rJ:vnq6firoulurs:rclnr: uavrfiot{Junr:miilil1fl:fl'l:

airlrirfiuufloriaduavflosfiunr:yoBnuavil:vv'lq6fitoulurl:rtnr:Snaaruvfll lun:firJ:sacf{

surLa0{a?lr0udraianrrril:r:nurd nr:eiria3rtri"lrjrjn:oravl:u6onr:aluru'[uaqoo?ul\:

T,uravlrvnr:Gut:'Lur,rqjdr:rtnr:ratonr:ldriuaiaGnr:'Lo l"toldru:ru rfioo-ourtottiry

'Lrf,r{ludurrrTou16orro uavto'L#dr:r%fl1:n1:Lfior uavdr:rtnr:rYuffLrac!rJ:vuqGnutfluuur:odrt

6'runr:roilroqrirguravrirr7u(lfir-rn-r-rrirgrr6'rr rfld'Lrlfio'irnr:ilr?lulfinruvYgilunt"Luuiolil

r{i un,)lilfi oi#uod rfffi tfi'{ rlr a ffl#rra v (Yu ( uo na r:ur r u ta t o)

b. :vrfiuudrrinul1nfo:runi'jrfi'runr:trfrratoYltoltirytonr6'rrarirfitolYg r'1.0. bddd

{o .r, r::nryfis riruuo.ir " rfior-i:vluiri"Lunr:railairr'L#ufiovr-nunfrlunr:rJ:vuf,prurir-l:vtrturi':trj
6^d

Luflr:uao{Fr?1}.ruu0 r'r1:rran{o?11il:r:nurd n1:Ltan'in''t:6'ouYu u6oar:utapxnru#u'Lolulonrarir'l 1

, a, d^ q v v . ! - -v- . .^. 6rvad -^-^^^tauldu-n:01u1\:nr:aluruluariaa?uv!:
mrm_lnfi r_J:vuvlruilu:J 

"Lrirtruurfr rotiSvluruu LlJ?0n1:uael{00 n t(

ui old'rin : ura nsnrru lf; u'Lo uvru n r:"Lrit oltiry " (tonar:ilu ru n1 k')

,n. dr#nlru n.n. tfrrilaunrLu'lilr{nl:rirtailnr:rlflri6mrurJ:vrrao3uo::ilcir:rtnr:

vrautou:n:aini:Gut: uasuuryrsnr:eirra3lnr:r.JflrifinrurJ:vlraoiuo::tt{r:rtnr:nautou 'd qe 4 - olrirgutal:vTu%d6u"Lpr TourX:ufi'rai:u:rtnr:ruav(rindufrytr6'olrir:wun:iln'r:r1414:a:u%0{11?y"Til::,:;:="":,:::;::;;;;,; 
Gul:ruavnr:.lfi

ifl u ur u o d xfi 6 vr io l vr&r rir riu q ua dr : r t n r :tu fr'l rint#rJ : v vl q F n u rfi u r flu n r :

rntoyuromriryytor]:vTusri6ulrrl#inri'araoorr#orrYunflull'rurau:vrfiuufirfiurdol 
(ionar:ilxllutflfl en)

a. u:v:r6jrg{firJ:vnouigo:::l;cy'jr6'runr:flolrYuutavil:rlil:rlrnr:vloBm v'l.Fl. bdbo

il1a:1 oroa ria;{fi.ir riufitri'r{rnrinnurodgry"LnYuvril,rdsuv6orJ:v1utddulno'uoror{rurrurijuriul6'

ornffto uonrufioornvrilrtifiuratoil:yTutridunr:16'nunnulJlu flfl r,rtorior-Tldufioonlfluor6'udruro

mr:ruvrria;{6 uvirnqrarru #rfi yf,nnr:YuyYl,rtifiutorr6'ril#a{rucio.iYorrr:Jnfluil'lu r-i.rl.t. t{rilriu

riur{'rvrrinr..ruo.oYgrinsirur,rilsuavvln:vd'u uav'Lri'hiriln-lffunr:YuuflltSf,uviorJ:vTutri6uln
v) v c

1ro.iB!fl{v,u0rnnr:u1i16'rnfinrrurorig:rru6:rirtrifiraorfl6':u Inuor.4lau (tanar:vtrruLat d) t{uurri

nr:yruilrtif;urat oil:sTumiduloiorrurrurrru',rru#nmruq,iutavdrurufi riilvn:::.rfl1: r-l.r'J.t. riTauo oifr

u da 4 , t roi q --.-..-(o)fuvrilluduy5ou:vtuflu0uL0alnqvlnri {fiu#uoru vr6o1916dtfirlunJ:vwld utonruo::ua::u'r

m*rgrurr.1gr.J G) irvryntifiuyiorJ:yTuui6ule,duomrirurrur{Jufiu16'ornffLnfidtticyrfififi:rnT'rto4arir

fr i, ri l',i'9r tt: :j vl r ? {
., A

,r*.,,',,t'l.;'l,l l':J ? :fi :tA
reriu....?".9-.|!e"........

;ua... l.--e{.:.. I? :. 92..
na'r....-4.9..:!.-$-3{:....

'lunr: ...



-te_

"Lunr:YuornLLFiau!nna usiavTonratrirfiu 6n,ooo u1fl L[au (en) iuvrfvldf,uraiorj:vTutrjduler

d'uororirurrur{lurtul6'finr:lri'rfulflunr:1fi'lu#nrEruvlfirirunnafi'rtrj (ronar:v]rluLat d)I

lY^
lJOV'lO'156U1

gudrlfrri6nr:riorirunrqoBn n:vy:Na'Emruqt fior:curud: muiuu'iT rfior{iunr:n3:rairt
g4 l1

oY^ ' u I a | 49 'aua 
61 Ydt I ds

rirflul Lririlnnr:il:surJpr ririluxtnr:Lraorn:uil:r:nurdFrrunl:UflUnflu LlnLUuLLUU0u'l.ivlo Lunl:flellu'l

vr'ounfr o=na'run uavvrqFn::tt0.lry0q[uUlntuurytr uava]J1flnu:01-lnna[uFl:0
'Luuuryrrrl:vyflpr rToriad uavflorfi'unr:uoBnuavr.J:vnqfifisor d.:{'nviruururlilfru-finr:1#

ra6oiurortiryratorl:vTurrjdulntor 16'rurirfitotYgqnrfr rur,rilr utavln:v Fr-ut o{n:vvt:?{4101:il4?

(ronar:urrurar e"l)'L#rarirurrulu#rn-on:svr:?{ar0''r:ilqtfior.lfrri6odTsrnrilrr:-o uavttlurrr:tauo

tfi'Yrluni'i1n1:il:uvr:?{a'r01:6uaqr nf;uc,outLu:vrxrJfirionr:t#r,r6aiutrottitrutorl:v1u${6ulnd9
vvAuo

t0{ Le't1iu1ilt0{5f, u n n1 tLr4u{ ttauil n:uouti0.i n:vvl:']{41015ilafl
4i 9 j

{orauo
d d i s , a d q c{ , o a v & t | 1u v d'
d r 15 s u:J r rfr o l! : n r,l- o r : rur u r n tfi utal t 0 Ln LU : o rl r LU u n l : 0.i u n 0 LU 0 ? u a n tU uv! : u q il
o. auuluuritfi ofi do:runi'irnr:n:svt:?{41f,r:ruat

; ; - ;;t;r,i. a, 4,, ur u u utu #t ripr n r r r, o u', u'r : cuqn

4/atl

(urErote]u fi:dri'rrnurn:)

:ouJ #pr n :v vt :?'t ff 't 5't :ilqt
ri'r ra rir n { :r n r : fi o 6'r u a riu a q u t r u ui n 1 : q fl n 1 il

rfi'rrarir4utir,Jfl rifi n r:rio fr'runr:4oBn fl :uvt:?.1fi ro't:fuq?

fiuru,,fr

.trruifru:iqfi-rodtini
Udnn:ur:r.:d101:suqt

o d [.fl. bdbm































































































































หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  
และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ฉบับที่  ๓๑  เร่ือง  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙ 

(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๒/๒๕๕๗  เร่ือง การดําเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
“เจ้าพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือ

เงินเดือนประจํา  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  และให้หมายความรวมถึงกรรมการ  
อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  และบุคคลหรือคณะบุคคล
บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย  แต่ไม่รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งด้านนิติบัญญัติ  บริหาร  
ปกครอง  หรือตุลาการ  ของรัฐต่างประเทศ  และบุคคลใด ๆ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ  รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง   
มีตําแหน่งประจําหรือชั่วคราว  และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม  

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น  

“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”  หมายความว่า  
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเว้นคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

“ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความ
รวมถึงผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ทั้งนี้  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  
ทบวง  กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน  
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และปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการเหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร  และ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  มีมติให้ดําเนินการไต่สวน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในการกระทํา
ความผิดดังกล่าว 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และให้หมายความ

รวมถึงประธานกรรมการด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน  และ 

ให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“หัวหน้าพนักงานไต่สวน”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งจากพนักงานไต่สวน 
“ไต่สวน”  หมายความว่า  การแสวงหา  รวบรวม  และการดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“รํ่ารวยผิดปกติ”  หมายความว่า  การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ  
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ  หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจาก
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การปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ รวมท้ังกรณีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจาก 
การเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ 
ให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย  

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่า  การดําเนินการเร่ืองใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการ  ป .ป.ช.  ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่ เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางใน 
การดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 
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เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่น
มาร่วมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ  และเม่ือได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย   
ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  ๙๘  มาใช้บังคับ   

มาตรา ๘ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา  

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
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(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๐ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย  
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรา ๑๑ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด  
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ท รัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน 
เป็นผู้ผลิต  นําเข้า ส่งออก  หรือผู้ ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 
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(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๒ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา  ๙  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย  
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจ 
ในภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. และผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียง
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้  
ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  ให้นําเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่   
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน   
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ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่   
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นใหถ้ือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๓  วรรคสี่  มาตรา  ๑๔  
วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๕  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

ให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้ งมีทัศนคติที่ เหมาะสมในการปฏิ บัติหน้าที่ ให้ เกิดผลสําเร็จ   
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคล 
ซึ่ งมีความเหมาะสมทั่ วไปได้ด้วย  แต่ต้องได้ รับความยินยอมของบุคคลนั้น   ทั้ งนี้   โดยคํานึงถึง 
ความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย  

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา  
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ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้ดําเนินการ
สรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย  

มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
ยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงเจ็ดคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว  

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ  โดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๑  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๑  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ  ในกรณี
ที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
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มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินจิฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่น
ตามท่ีประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ังที่มาประชุมในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ กรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑   
(๔) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
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ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก 
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  

มาตรา ๒๐ เม่ือมีผู้ ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๙  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ  ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่ เป็นกรรมการ  เป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่ง 
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  
จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่  เว้นแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  โดยประธานในท่ีประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า 
เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่ง
ก่อนมีการลงมติ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

มาตรา ๒๓ การลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดง 
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือ 
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือ
หนี้สินนั้น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา  ๒๓  หรือในเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีชื่อเร่ือง  และประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการ 
เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ความเห็นชอบ
ร่างคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 



หน้า   ๑๕ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม
ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัย 
นั้นแทน  เม่ือเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉยัดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงใน 
การใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  
กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือ
โครงการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ   

มาตรา ๒๖ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้ รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๒๖  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  

(๔) ไต่สวนเพื่อดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดหรือ 
ที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๕) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายอื่น 

ในการดําเนินการตาม  (๔)  ในส่วนที่เก่ียวกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  จะดําเนินการเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่ มีหน้าที่ และอํานาจ 
ในการดําเนินการเป็นผู้ดําเนินการก็ได้   

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมข้อสังเกตต่อรัฐสภาทุกปี  ทั้งนี้  ให้ประธานกรรมการ  หรือกรรมการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มอบหมาย  มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภา และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้รวมถึงการดําเนินการ
กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน  รวมท้ังผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้หรือนิติบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  เพื่อจูงใจ
ให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย  

ในการดําเนินคดีตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้ใช้บังคับกับการดําเนินการในคดีที่มีการกระทํา
อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึงจะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)   
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และ  (๔)  และคดีที่มีการกระทําความผิดเก่ียวข้องกันและความผิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่จะต้องดําเนินการ 
ในคราวเดียวกันด้วย 

มาตรา ๓๑ ในการป ฏิ บัติหน้ าที่ ต ามมาตรา   ๒๘   (๑ )  (๒ )  (๓ )  และ   (๔ ) ของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  
และเที่ยงธรรม  

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเห็น  และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  หรือองค์กรอัยการในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมาตรการใดที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี 
ต่อราชการได้  

ในการจัดทํามาตรการ  ความเห็น  และข้อเสนอแนะตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเร่ืองที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะก็ได้  ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือองค์กรตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งมาตรการ  ความเห็น  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  แล้ว  หากเป็นกรณีที่ ไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ทราบต่อไป  ทั้งนี้  ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๓๓ เพื่ อ ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วน ร่วมและให้ความร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดมาตรการและกลไกที่จําเป็น 
ต่อการดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือ 
ชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล  เบาะแส  หรือพยานหลักฐาน   



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

สําหรับการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยช่องทางดังกล่าว 
ต้องมีวิธีการที่ง่าย  สะดวก  ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก  และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว  รวมทั้งดําเนินการ 
เพื่อป้องกันการทุจริต  ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้ มีกลไกการแจ้งเตือน 
กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับอันตรายของการทุจริต  
รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม  เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างกว้างขวาง 

(๔) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

ในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อให้คําเสนอแนะ  ช่วยเหลือ  และร่วมมือกันดําเนินการ  

คณะกรรมการตามวรรคสองให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการเป็นประธาน  กรรมการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายจํานวนหน่ึงคน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ประธานกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  
ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เกินสี่คน  
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งเป็นกรรมการ  การแต่งตั้งผู้แทน 
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด โดยให้ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  และผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่น้อยกว่าสองคน  ทั้งนี้  คณะกรรมการดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่  หรือปฏิบัติการใด ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มี คําสั่ งให้ข้าราชการ  พนักงาน   หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  มาให้ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมา 
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ให้ บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่ อประโยชน์ 
ในการไต่สวน 

(๓) ดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน  สถานที่ทําการ  หรือ
สถานที่อื่นใด  รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือ
ในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ  เพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  เอกสาร  ทรัพย์สิน  หรือ
พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ไต่สวน  และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว 
ให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๔) มีคําสั่งให้หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานเอกชน
ชี้แจงข้อเท็จจริง  อํานวยความสะดวก  หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

(๕) จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน  และ 
การดําเนินคดีในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการอย่างใด
ในหน่วยงานของรัฐอันอาจนําไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเร็ว  ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่ากรณี มีเหตุอันควรระมัดระวัง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่  มีหนังสือแจ้งให้ 
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีทราบ  พร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข   

หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้ 
เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถ้าไม่เก่ียวกับความลับ
ของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พนักงานเจ้าหน้าที่  และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด  จะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล
บรรดาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่มิได้  

การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในแต่ละขั้นตอน  ห้ามเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแส  และผู้ซึ่งเป็นพยาน  หรือกระทําการใดอันจะทําให้ 
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว  การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ  ให้อยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ในชั้นก่อนการไต่สวน  ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกร้อง  เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นเพื่อประโยชน์ 
ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว 

(๒) เม่ือได้ดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นแล้วมีพยานหลักฐานพอสมควรก่อนที่
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  จะพิจารณาวินิจฉัย  การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(๓) เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์การกระทํา
ความผิด  ให้เปิดเผยความเห็นหรือคําวินิจฉัยได้  เว้นแต่จะเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแสและ 
ผู้ซึ่งเป็นพยานมิได้  และต้องไม่กระทบต่อรูปคดีหรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  
หรือการไต่สวนเบ้ืองต้น  รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  สอบสวน  ไต่สวน  หรือ 
ไต่สวนเบ้ืองต้นที่อยู่ระหว่างการดําเนินการจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะได้พิจารณาและมีมติ 
ในเร่ืองดังกล่าวแล้ว  เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  ทั้งนี้   
ให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ  

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  ให้เลขาธิการ
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้ เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว  หากตรวจสอบพบให้ดําเนินการทางวินัย 
แก่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูล  หากเป็นกรณีที่กระทําโดยจงใจให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้   
หากเลขาธิการไม่ดําเนินการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของเลขาธิการ  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตรวจสอบหรือไต่สวนเพื่อมีความเห็น
หรือวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทําของบุคคลใด  และมีความจําเป็นต้องได้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลนั้นหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจขอข้อมูลดังกล่าวจากสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามที่จําเป็น และให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้ถือว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นการดําเนินการ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว  

มาตรา ๓๙ ในระหว่างการไต่สวน  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ชี้มูลว่าผู้ใดกระทําความผิด
และความผิดนั้นมีโทษทางอาญา  หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายมีอํานาจดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายจับและ
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้  

ในการจับและควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการแทนก็ได้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเร็ว  ทั้งนี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในการจับ  คุมขัง  
และการปล่อยชั่วคราว  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า  ให้กรรมการ  
พนักงานไต่สวนท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่   
มีอํานาจจับกุมตัวผู้กระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาล  และเมื่อจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) ให้กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่   

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ในการดําเนินการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
และพนักงานไต่สวน  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  และมีอํานาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพจิารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจในการฟ้องคดี  ว่าต่าง  หรือดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีอํานาจว่าความ  และดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ใดถูกดําเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครอง  
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และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะดํารงตําแหน่งหรือเม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว  ถ้าการถูกดําเนินคดีดังกล่าว 
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ  คําสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่  ให้สํานักงานมีอํานาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี 
แก่บุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ต่างก็ได้  หรือในกรณี
ที่พนักงานอัยการมิใช่เป็นผู้ฟ้อง  อาจขอให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคลเหล่านั้นก็ได้  การให้ 
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการมีความเห็น  มติ  คําสั่ง  ในการตรวจสอบ  
สอบสวน  ไต่สวน  หรือไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งได้แสดงเหตุผล 
อันสมควรประกอบแล้ว  และได้กระทําไปโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา  โดยให้นําความในหมวด  ๕  การดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน  
มาตรา  ๑๐๕  ถึงมาตรา  ๑๑๓  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  โดยให้อํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เป็นอํานาจของประธานวุฒิสภา  ทั้งนี้  ให้ประธานวุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา  

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  และให้นําความในมาตรา  ๓๔   
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม   

คู่สมรสตามวรรคหน่ึงให้นําความในมาตรา  ๑๐๒  วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการที่กรรมการผู้ใดจงใจ 

ไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภา  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง 
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
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แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๘๑  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้ประธานวุฒิสภาส่งสํานวน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๔๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้ งสองสภา   
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่ของทั้ งสองสภาหรือประชาชน 
ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการผู้ใดมีพฤติการณ์ 
รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร  หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการและบุคคลอื่นเป็นตัวการ  
ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญา  รวมทั้งผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ 
ดว้ยหน้าที่ด้วย 

หมวด  ๒ 
การไต่สวน 

 
 

มาตรา ๔๖ ในการดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น   คณะกรรมการ  ป .ป .ช .    
คณะกรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  แล้วแต่กรณี  ต้องดําเนินการ 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา 

พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหานําส่ง  คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คณะกรรมการไต่สวน   
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนจะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติชี้มูลแล้ว  หรือเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวนเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป .ช. หรือพนักงานไต่สวน
ดําเนินการตามที่ร้องขอ  แต่ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือกรรมการที่กํากับดูแลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
จงใจประวิงเวลา  หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือบุคคลหรือเอกสารท่ีขอให้เรียกนั้นไม่มีผลต่อการวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสํานวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วย 

มาตรา ๔๗ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเลขาธิการที่จะควบคุมและ
กวดขันพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการไต่สวน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 
ที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณีดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี  

มาตรา ๔๘ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่   
ว่ามีการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจโดยพลัน  โดยในกรณีที่จําเป็นต้องมีการไต่สวน  ต้องไต่สวนและ 
มีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ซึ่งต้องไม่เกินสองปี
นับแต่วันเร่ิมดําเนินการไต่สวน  

ในการกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คํานึงถึงความรวดเร็ว  ความยากง่าย
ของการไต่สวน  และอายุความของการดําเนินการในเร่ืองนั้น  โดยจะระบุระยะเวลาของการไต่สวนข้อกล่าวหา
แต่ละประเภทที่แตกต่างกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี  เว้นแต่
เป็นเร่ืองที่จําเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ  หรือขอให้หน่วยงานของต่างประเทศดําเนินการ 
ไต่สวนให้  หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ  จะขยายระยะเวลาออกเท่าที่จําเป็นก็ได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายใต้กําหนดอายุความ  เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ยังคงมีหน้าที่และอํานาจ 
ที่จะดําเนินการไต่สวน  และมีความเห็น  หรือวินิจฉัย  หรือดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   
แต่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสอบสวนและดําเนินการลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว  

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาหรือไม่  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบ
เบ้ืองต้นก่อนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  หากตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วพบว่ามีข้อมูล
หรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดําเนินการต่อไป  หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเป็นเร่ืองที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับไว้พิจารณาตามมาตรา  ๕๔  
หรือมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อพิจารณาไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณา   
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  และเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้
พิจารณาแล้ว  ถ้าเป็นกรณีที่มีคํากล่าวหาใหมี้หนังสือแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้พิจารณาและมีคําสั่งแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

คํากล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป 
ผู้กล่าวหาซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้พิจารณาของกรรมการตามวรรคสอง  อาจมีหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาทบทวนคําสั่งนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคสอง  
ในการตรวจสอบเบื้องต้นให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  

และ  (๓)  ด้วย 
มาตรา ๕๐ ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายเลขาธิการ  หัวหน้า

พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  เป็นผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นได้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  

หรือพนักงานไต่สวนดําเนินการเป็นคณะ  ประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน 
เป็นหัวหน้า  พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ  และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้  และในการไต่สวนปากคําผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ต้องกระทําโดยเลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน  และผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  



หน้า   ๒๖ 
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การไต่สวนเบ้ืองต้นตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้น
เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา  ๔๘  ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นตามระยะเวลา 
ที่กําหนดในวรรคสามให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนแจ้งอุปสรรคและปัญหา
ในการดําเนินการ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาดาํเนินการ  เพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาสั่งขยายระยะเวลา  โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินหกสิบวัน  ในการนี้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้มีอํานาจขยายระยะเวลาแทน
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว  หากไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
เพราะเหตุขาดอายุความ  อันเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบัติตามระยะเวลาตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสาม  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งยุติการดําเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความดังกล่าว 
เกิดจากความผิด  หรือจงใจปล่อยปละละเลย  หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว  

ในการไต่สวนเบ้ืองต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน  มีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  
(๒)  และ  (๓)  ด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการกํากับการไต่สวนเบ้ืองต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม  คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกํากับดูแลการไต่สวนเบ้ืองต้นในแต่ละด้านตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๑ ในการไต่สวนเร่ืองใดที่เป็นเร่ืองสําคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง  หรือเป็นกรณี
มีการไต่สวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนเอง  หรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสองคนและบุคคลอื่น
เป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้  

การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ตามความเหมาะสมกับเร่ืองที่ไต่สวนได้ 

คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการดําเนินการตามหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร 
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ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับเร่ือง 
ที่ทําการไต่สวน  ให้คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวที่ไม่มีลักษณะ
ตามมาตรา  ๕๖  ให้เป็นที่ปรึกษาหรือเสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินั้น 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนได้ 

ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสี่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทําสํานวนการไต่สวน 

เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณา  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๕๐  วรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหกมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนเอง  ให้นําความในวรรคสาม วรรคสี่  และ
วรรคห้ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๕๒ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเตมิได้ตามที่เห็นสมควร   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นชอบด้วยกับรายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน
รวมทั้งที่ไต่สวนเพิ่มเติมแล้ว  ให้ถือว่ารายงานหรือสํานวนดังกล่าว เป็นสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาเพื่อมีมติว่ากรณีมีมูลตามที่กล่าวหาหรือไม่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมตามมาตรา  ๗๕  วรรคสอง 

มาตรา ๕๓ นอกจากหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น   
การไต่สวน  และการไต่สวนเบ้ืองต้นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ บัญญัติไว้แล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจออกระเบียบกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น  
การไต่สวน  และการไต่สวนเบ้ืองต้นได้  แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จําเป็นหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่ เกิดขึ้น  โดยอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลาใน 
การดําเนินการ  และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละระดับให้ชัดเจน  และ 
มีระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรม  

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  รับหรือยกเร่ืองที่ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
ขึ้นพิจารณา 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) เร่ืองที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสําคัญแก่คดี  ซึ่งอาจทําให้ผลของคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปลี่ยนแปลงไป  

(๒) เร่ืองที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง  หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะรับหรือยกคํากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้  

(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตาย  เว้นแต่เป็นกรณีรํ่ารวยผิดปกติ  
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับหรือยกเร่ืองที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีขึ้นพิจารณา  

เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง  

(๑) เร่ืองที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา  
(๒) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่ามีการดําเนินการต่อผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว  และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดําเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม 
(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง 

ที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี  ในกรณีที่มีการพิจารณาเร่ืองภายในกําหนดเวลา  แม้จะพ้นกําหนดเวลาห้าปีแล้ว
ก็ให้มีอํานาจดําเนินการต่อไปได้ 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้  เข้าร่วมดําเนินการไต่สวน  พิจารณา  
หรือวินิจฉัยคดี  

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ 
ในฐานะกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน 

(๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือ 

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 



หน้า   ๒๙ 
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(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกัน
ทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ในการดําเนินการในเร่ืองใด  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งในเร่ืองนั้น  ให้ผู้นั้นแจ้ง 
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายโดยเร็ว  และระหว่างนั้นห้ามมิให้
บุคคลดังกล่าวยุ่งเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับเร่ืองนั้นจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายจะวินิจฉัย  ซึ่งต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้ง  

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย  ซึ่งมีเหตุ
ตามวรรคหน่ึงก็ได้  โดยย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย  ในระหว่างที่รอการวินิจฉัย   
ให้กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน 

การย่ืนคําคัดค้าน  การพิจารณาคําคัดค้าน  และการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลาดําเนินการ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๕๗ ในระหว่างการไต่สวน  หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งหรือ 
พ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ  นอกจากถึงแก่ความตาย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการไต่สวน 
เพื่อดําเนินคดีอาญา  ดําเนินการทางวินัย  หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  แล้วแต่กรณี  ต่อไปได้ 

ในกรณี ที่ ผู้ ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่ งห รือพ้นจากราชการอันเนื่ องมาจากความตาย   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติต่อไปได้ 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล  ให้สํานักงาน 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติ  และ 
ให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เว้นแต่เป็นกรณี 
การดําเนินการสอบสวนตามมาตรา  ๘๘ 

มาตรา ๕๙ ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐบรรดาที่อ ยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ย่ืนคํากล่าวหาต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือสํานักงาน   



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๕  การกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ  ให้กล่าวหาในขณะที่ผู้ถูกร้อง 
เป็น เจ้าพนักงานของรัฐ  หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่ เกินห้าปี  แต่ ไม่ตัดอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ขึ้นไต่สวนได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ มีการยกคํากล่าวหาขึ้นพิจารณาหรือกรณีที่ยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐอื่น 
ซึ่งเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในเร่ืองนั้นได้ด้วย ไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือ
พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวแล้ว 

มาตรา ๖๐ คํากล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกร้อง 
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อกล่าวหา  พร้อมพยานหลักฐานหรือ 

อ้างพยานหลักฐาน 
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้  
การกล่าวหาตามวรรคหน่ึง  จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้  และจะส่งด้วยวิธีใด ๆ   

ที่จะให้คํากล่าวหานั้นถึงสํานักงานก็ได้  ในกรณีที่ทําด้วยวาจา  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 

ให้สํานักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนที่ รักษาไว้ 
เป็นความลับ  และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้  และให้ลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจาก
หนังสือกล่าวหานั้น 

หนังสือกล่าวหาที่ ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  ถ้ามีรายละเอียดตาม  (๓ )  แล้ว  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะปฏิเสธไม่รับไว้พิจารณาไม่ได้  

การกล่าวหาบุคคลตามมาตรานี้  ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลใด  ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นความผิดด้วย  



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖๑ ในกรณี ที่ ผู้ เสียหายได้ ร้องทุกข์ห รือมีผู้ กล่ าวโทษต่อพนักงานสอบสวน   
ให้ดําเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใด ๆ  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง  รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองต้น  
แล้วส่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วเห็นว่าเร่ืองที่ได้รับมาตามวรรคหน่ึง  ไม่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอํานาจแต่เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง 
ที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ดําเนินการ  ก็ให้ส่งเร่ืองคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากพนักงานสอบสวน  โดยจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
จัดทําคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานสอบสวนทราบว่าเร่ืองใดบ้างที่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ ใหญ่ มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลที่ มีเขตอํานาจ   
เพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้  หรือในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้   
ให้พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคลดังกล่าวได้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้  ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับ
มายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับ 
มาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน  โดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผู้ถูกจับจากที่จับมายัง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน  รวมเข้าในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย  ในกรณีที่ไม่จําต้องมี 
การควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป  โดยมีประกัน  หรือไม่มีประกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ย่ืนคําร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้  ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น  

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อํานวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในเร่ืองที่มิใช่
เป็นความผิดร้ายแรง  ทั้งนี้  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเร่ืองตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานดําเนินการส่งเร่ืองที่ได้รับไว้
ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อดําเนินการต่อไปภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานได้รับเร่ือง 

การเทียบตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
เพื่ อประโยชน์ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ งให้ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะวางหลักเกณฑ์การดําเนินการไต่สวนและการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ใหส้อดคล้องกับการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้  

ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  พิจารณาเห็นสมควร  อาจส่งเร่ืองที่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๒๘  (๒) และ  (๔)  ที่มิใช่ความผิดร้ายแรง  
ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาเห็นว่าเร่ืองที่มีการกล่าวหาเรื่องใด
มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง  หรือกล่าวหาในเรื่องที่มิได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง
ดําเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอํานาจก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๖๑  
มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามหน้าที่และ
อํานาจของตนและรายงานผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
ภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่เห็นด้วยกับผลการดําเนินการตามรายงาน
ตามมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือการดําเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจเรียกสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวน  
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มาเพื่อดําเนินการได้  โดยจะดําเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด  หรือนําผลการไต่สวนหรือสอบสวนของ
หน่วยงานของรัฐนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้  

มาตรา ๖๗ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และต้องไม่ทําหรือจัดทําการใด ๆ  ซึ่งเป็นการให้คําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  
หลอกลวง  ทรมาน  ใช้กําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ  เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยคํา 
ในเรื่องที่ไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น 

ในการสอบปากคําพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํา  จะกระทําโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอด
ออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด  ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํานั้นได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของ
บันทึกการให้ปากคํานั้นแล้ว  กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจทําสําเนาข้อความดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีต้องดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจนําพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
หรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้ 
เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนการไต่สวนที่เก่ียวข้องได้ 

มาตรา ๖๘ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวนดําเนินการไต่สวน
ตามมาตรา  ๕๑  หรือมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นเร่ืองใดแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
ไต่สวนและผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นมีหน้าที่และอํานาจในส่วนที่เก่ียวกับการไต่สวนเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า 
จะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ผู้ถูกกล่าวหา ได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ  เนื่องจากการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา  ให้คณะกรรมการ ป .ป .ช.  มีอํานาจสั่งยึดหรือ 
อายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้    

(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจ 
ออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด  หรือจนกว่า 
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องคดีนั้น  แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือ
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อายัดชั่วคราวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน  
รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือ 
ไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้  ทั้งนี้  ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลอื่น
มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  และมีพฤติการณ์เป็นการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธิ์แทนด้วย  ในกรณี
เช่นนั้นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ 

มาตรา ๗๐ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน  
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๕๐  วรรคเจ็ด  เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกําหนดระยะเวลา
ตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาให้ปากคํา
ประกอบการชี้แจง 

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทําผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะทําให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  และในกรณีที่เป็น 
การกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกติ  สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน  
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในขณะท่ีแจ้งข้อกล่าวหา 
ทั้งนี้เท่าที่ทําได้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตามมาตรา  ๕๖ 

ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๗๑ ถ้ าผู้ ถู กกล่ าวห ามีหลั ก ฐานแสดงว่ าตน ไม่ ได้ รับ การแจ้ งข้ อกล่ าวห า   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ 
นําพยานบุคคลมาให้ปากคําประกอบการชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   
แต่ต้องย่ืนคําร้องขอก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวนที่ได้กระทําไปก่อนแล้ว  
มาตรา ๗๒ ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา  ๗๐  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวน 

แจ้งพร้อมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสําคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา  สรุปสาระสําคัญ
ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้  และต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๗๓  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 
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สรุปสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ  ตําแหน่ง  ที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือพยาน 
หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๗๓ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคําของตนได้ 

มาตรา ๗๔ ถ้าคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่าพยานหลักฐานใดในสํานวนการไต่สวน 
ซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนํามาสืบพยานในภายหลัง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจย่ืนคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ  หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  

มาตรา ๗๕ เม่ือดําเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว  ให้จัดทําสํานวนการไต่สวนเสนอประธานกรรมการ  
โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา   
(๒) เร่ืองที่ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหา  คําแก้ข้อกล่าวหา  สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องที่ได้จากการไต่สวน 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
(๖) สรุปความเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่กล่าวหา 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เพื่อพิจารณาสํานวนการไต่สวนเพ่ือมีมติโดยเร็ว   

ซึ่งต้องนําเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับสํานวนการไต่สวน   
เวน้แต่จะได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเร่ืองอื่นค้างพิจารณาอยู่  

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วยโดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสํานวนการไต่สวนตามลําดับที่ได้รับสํานวนนั้น  แต่ในกรณี 

ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเร่ืองใดกระทบถึงประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนอย่างร้ายแรง  จะหยิบยก 
ขึ้นพิจารณาก่อนก็ได้ 
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หมวด  ๓ 
การดําเนินการกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
 

 

มาตรา ๗๖ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติลงความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่  หรือ 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  เอกสาร  พยานหลักฐาน  และความเห็น  พร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ  เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อัยการสูงสุด 
แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  

มาตรา ๗๗ เม่ืออัยการสูงสุดได้รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๗๖  ไว้แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวน   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าสํานวนการไต่สวนยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้  ให้แจ้ง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยระบุข้อไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเร่ือง  ในกรณีนี้ให้อัยการสูงสุดและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายละเท่ากัน  
โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายไม่เกินฝ่ายละห้าคน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุด   
เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์  รวมท้ังดําเนินการอื่นใดให้สํานวนการไต่สวนครบถ้วน
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  เพื่อส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อไป  ทั้งนี้   
ให้คณะกรรมการร่วมมีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ด้วย  

ในกรณีที่คณะกรรมการร่วมไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการต่อไป 
ตามที่ เห็นสมควร  โดยจะย่ืนฟ้องคดีเองก็ได้  แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป .ป.ช. เห็นควรฟ้องคดี  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องดําเนินการฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ แต่ต้องไม่ช้ากว่าเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่หาข้อยุติไม่ได้   
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ให้สํานักงานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสอง  และ 
ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําหน้าที่เลขานุการด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ย่ืนฟ้องคดีเอง  ห้ามมิให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีให้แก่จําเลย 
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  มิให้นับรวมระยะเวลาที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสามด้วย  
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรานี้  ในกรณีมีเหตุอันจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  อัยการสูงสุด

หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจขยายออกไปก็ได้  แต่ต้องไม่เกินก่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่กําหนดไว้  และ
เม่ืออัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ขยายเวลาแล้วให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในการปฏิบัติหน้าที่
และการขยายระยะเวลาต้องคํานึงถึงอายุความในการดําเนินคดีประกอบด้วย 

การฟ้องคดีเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในมาตรานี้ย่อมกระทําได้ถ้าได้ฟ้องภายในอายุความ  
แต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ  อัยการสูงสุด  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี   
ต้องดํ าเนินการสอบสวน หากปรากฏว่าการไม่ปฏิ บัติภายในระยะเวลาดั งกล่ าวเกิดจากการจงใจ   
ปล่อยปละละเลย  หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใด  ให้ดําเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว 

มาตรา ๗๘ ในการย่ืนฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี  เว้นแต่ในกรณี 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา  ๓๙  ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
แจ้งให้พนักงานสอบสวนนําตัวบุคคลดังกล่าวมาศาลในวันฟ้องคดี  

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่งแล้ว   
แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุต่อศาล  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่อัยการสูงสุด  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายมีอํานาจขอให้ศาลออกหมายจับได้  

มาตรา ๗๙ ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์  เม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาแล้วถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาต่อไป 
ให้ดําเนินการได้  

กรณีที่อัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ทราบและ
รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบการพิจารณาด้วย  

ในคดีที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  เป็นโจทก์  การจะอุทธรณ์หรือไม่ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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มาตรา ๘๐ ในกรณีที่ คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ฟ้องคดี เอง  คณะกรรมการ ป .ป .ช .   
จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือจะพิจารณาแต่งตั้ง
ทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ   ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง
ตามมาตรา  ๗๗  ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  ให้ผู้ต้องคําพิพากษานั้น 
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  และ 
จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้  

ผู้ ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งไม่ว่าในกรณี ใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ  

มาตรา ๘๒ ในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
หากการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สินหรือเป็นการละเมิด 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลอื่น  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี  อาจย่ืนคําร้อง
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งอันมิชอบที่เป็นการละเมิดนั้นก็ได้ 

สําหรับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป   

การย่ืนคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติหรืออนุญาต  หรือกระทําการใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย 

มาตรา ๘๓ ในการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดได้ใช้หรือได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ  เนื่องจาก
การกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่   หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ห รือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี  อาจร้องขอให้ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นทรัพย์สิน 
ของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด  
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(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้แก่
ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทําความผิด  
หรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด 

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย  จ่าย  
โอนด้วยประการใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  หรือ  (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑) (๓)  หรือ  (๔)  
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมืองริบทรัพย์สินตามมาตรา  ๘๓  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทรัพย์สินนั้นมา  หรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดแล้วแต่ว่ามูลค่าในขณะใดจะมากกว่ากัน  และขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสั่งให้ชําระเงินหรือสั่งให้ริบทรัพย์สินอื่นของผู้กระทําความผิดแทน 
ตามมูลค่าดังกล่าวได้  

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งริบทรัพย์สินเนื่องจาก 
การกระทําความผิด  แม้คําพิพากษายังไม่ถึงที่สุด  ให้เลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
จนกว่าคดีถึงที่สุด  หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๘๕ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๘๔   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้  หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ
แก่ทางราชการมากกว่าการนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้น 
ไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้นําทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด  หรือ
นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบก็ได้ 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า  ทรัพย์สินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการตามวรรคสอง  มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้ง 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้  ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ได้รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน 
ที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา  แล้วแต่กรณี 

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ มี คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองถึงที่สุดให้ยกฟ้อง  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระ  หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่  และยังมิได้พ้นจากตําแหน่งไปก่อน  ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  และถ้าในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่มิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  
ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด ก็ให้มีสิทธิได้รับเสมือนหน่ึงผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 
ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งไปก่อนที่จะมีคําพิพากษา  การจ่ายเงินเดือน   
เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตําแหน่ง  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 
 

มาตรา ๘๗ เม่ือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ไต่สวนและมีความเห็นว่า  ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  

การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไป 
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว   

ให้นําความในมาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจมอบหมายให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดําเนินการในศาลแทนได้  



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการกรณีฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๘๘ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสี่  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน  และไม่ว่าในกรณีใดผู้ใดจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรร 
เงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง  จะพ้นจากความรับผิดตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเม่ือได้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก่อน 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. จะได้ดําเนินการสอบสวน 

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว  
และให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม  

ในกรณีจําเป็นและได้รับคําร้องขอ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จัดให้มีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามวรรคหน่ึงเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรา  ๑๓๑ 

มาตรา ๘๙ การเรียกเงินคืนกรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม
หรือวรรคสี่  ให้กระทําได้ภายในย่ีสิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น  ทั้งนี้  มิให้นํามาตรา  ๕๕  (๑)  
มาใช้บังคับกับการดําเนินการตามมาตรานี้ 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นตามมาตรา  ๗๐ และเห็นว่า 
การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือ
เป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา 
สั่ งให้ห ยุดปฏิ บัติหน้ าที่ เป็นการชั่ วคราว  ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่ มี มูล   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหา
กลบัเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจ 
สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่พ้นกําหนดหกเดือนแล้ว  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ยังมิได้มีคําวินิจฉัย  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ถือว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น  และมีอํานาจสั่งการตามวรรคสองได้ 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะดําเนินการ 
ตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ 

มาตรา ๙๑ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม  หรือความผิดที่เก่ียวข้องกัน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  
เอกสารหลักฐาน  สําเนาอิเล็กทรอนิกส์  และคําวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน  เพื่อให้อัยการสูงสุด
ย่ืนฟ้องคดีต่อไป 

(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  
เอกสารหลักฐาน  และคําวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนภายในสามสิบวัน  
เพื่อให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป  

มาตรา ๙๒ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งสํานวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนิน
คดีอาญา  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดตามวันเวลา 
ที่กําหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด   ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๙  ต่อไป  



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๑  
การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๓ เม่ืออัยการสูงสุดได้ รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๙๑  ให้อัยการสูงสุด
พิจารณาเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสํานวน  

ให้นําความในมาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒ มาตรา  ๘๓  
มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๔ เม่ือศาลที่ มีเขตอํานาจพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ตามสํานวน 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว  ถ้าอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์หรือฎีกา ให้อัยการสูงสุดหารือกับ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก่อน  ในกรณีที่มีความเห็นต่างกันและไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อัยการสูงสุดพิจารณา
ดําเนินการต่อไปโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ  และชี้แจงเหตุผล 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เม่ืออัยการสูงสุดฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะถอนฟ้องมิได้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และ
อัยการสูงสุดเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรถอนฟ้อง  

มาตรา ๙๕ ในการดําเนินคดีหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระทําความผิดหรือ
ขณะที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเอง  

มาตรา ๙๖ ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่ เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารและ 
เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลทหาร  ให้อัยการสูงสุดเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ 
ศาลทหาร  หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้  

มาตรา ๙๗ ในการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  หรือบุคคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๙๑  (๑)  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๘ เม่ือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสํานวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๙๑  แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน 
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ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้มีมติโดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก  โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา  ให้ถือว่าสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น  แล้วแต่กรณี 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการให้ประธานกรรมการ
ส่ งรายงานและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้ งความเห็ นไปยังประธานกรรมการตุ ลาการศาลยุติ ธรรม   
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  โดยเร็ว  โดยให้ 
ถือรายงานและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเพื่อพิจารณา 
ทางวินัยในสํานวนการสอบสวนด้วย  และเม่ือดําเนินการได้ผลประการใดแล้ว  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณา
สั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนได้รับแจ้งมติที่ได้ขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาทบทวนตามมาตรา  ๙๙  วรรคสอง  ทั้งนี้  ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้มีมติวินิจฉัยมูลความผิด  เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
จะมีมติ เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๘  แล้ว  แต่ไม่ เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป .ป.ช.   
ที่จะดําเนินการเพื่อดําเนินคดีอาญาต่อไป  

สําหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัยเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดในเร่ืองที่ถูกกล่าวหานั้น  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการส่งสํานวนการไต่สวนเพื่อดําเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
ประธานกรรมการ  อาจมอบหมายให้เลขาธิการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้  
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มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป .ช.   
หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ 
มีการกระทําความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา   
ให้ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ มีอํานาจแต่งตั้ งถอดถอน  มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐานถึง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียด  เม่ือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  มีมติเป็นประการใดให้แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนทราบเพื่อดําเนินการต่อไปตามมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๐๐ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๙๘  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ถูกกล่าวหานั้น  

ในกรณีตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าการดําเนินการทางวินัย 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควร  หรือในกรณีจําเป็น  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ
คณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ  อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งความเห็นไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๑๐๑ ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา  ๙๘  ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  จะฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ
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ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น  หรือจะดําเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกําหนดโทษของ
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้ 

ในกรณี ที่ ผู้ ถู กลงโทษนํ าคดี ไปฟ้ องต่อศาลปกครองโดยมิ ได้ฟ้ องคณะกรรมการ  ป .ป .ช .   
ให้ศาลปกครองแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณี
ในคดีด้วยได้ 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๑๐๒ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  (๓)  อย่างน้อยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ต้องกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  คู่สมรส  และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   

ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 
(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง 

ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป 
(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง  
(๘) ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
(๙) ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
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คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๓ เจ้าพนักงานของรัฐตําแหน่งใดจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
โดยให้นําความในวรรคสองของมาตรา  ๑๐๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๑๐๔ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๓  แล้ว  ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และ
ให้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย 

มาตรา ๑๐๕ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ย่ืนพร้อมหลักฐาน
ที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน  รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษี
ที่ผ่านมา  โดยในกรณีย่ืนเป็นเอกสารผู้ย่ืนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน  และสําเนาหลักฐานที่ย่ืนไว้ทุกหน้า  พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ ย่ืนด้วย  ทั้งนี้  ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการ  ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน 
ในต่างประเทศ  และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ 
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 

หลักเกณฑ์  ระยะเวลา  การขยายระยะเวลา  วิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และหลักฐาน
ประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  โดยอาจกําหนดให้ย่ืนด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  การกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบและ
วิธีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารได้ด้วย  รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่กําหนดให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกลา่วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนตามกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งตามมาตรา   ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้ย่ืนเม่ือเข้ารับตําแหน่ง  และ 

พ้นจากตําแหน่ง  
(๒) ตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และตําแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  กําหนด  นอกจาก  (๑)  ให้ย่ืนเม่ือเข้ารับตําแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ 
ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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ในกรณีตาม  (๑)  ถ้าพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่
ภายในหนึ่งเดือน  ผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่  
แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะย่ืนเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นใด 
ที่ มีหน้าที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินด้วย  เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ 
หนี้สินใหม่  แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะย่ืนเพื่อเป็นหลักฐาน 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  และ
เอกสารประกอบของผู้ดํ ารงตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒   (๑ )  เฉพาะนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๒)  (๓)  (๗)  และ  (๙)  
รวมทั้ งของ คู่ สมรสและบุตรที่ ยั งไม่บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ คคลดั งกล่ าว   ให้ ป ระชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดต้องย่ืนบัญชีดังกล่าว  โดยบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  และเอกสารประกอบต้องไม่ระบุถึงรายละเอียด 
ทางทะเบียนของทรัพย์สิน  และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จําเป็นหรือที่อาจก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยการเผยแพร่
ให้กําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน 

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ตําแหน่งใด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าของข้อมูล  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใด 
ที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลนั้นก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้  โดยแจ้งให้ผู้ย่ืนทราบถึง
การดําเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๑๐๗ เม่ือมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากตําแหน่งที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนดให้ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินในหน่วยงานใด  ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้แจ้ง 
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มาตรา ๑๐๘ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผู้ย่ืนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้สํานักงานจัดให้
มีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้  

มาตรา ๑๐๙ ผู้มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ผู้ใดไม่ย่ืน 
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลาที่กําหนด  ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมทั้งกําหนดเวลาที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และในกรณีที่มีความจําเป็นอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เม่ือปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบท่ีได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้เลขาธิการ
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่เลขาธิการกําหนด  

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ถ้าบุคคลดังกล่าวยังไม่ ย่ืน 
บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  ย่ืนไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนา 
ปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้สํานักงานเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๔  ต่อไป 

มาตรา ๑๑๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ย่ืนไว้ 
ต่อคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คร้ังแรก  และเมื่อมีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคร้ังต่อ ๆ  ไป   
ให้ตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือ
พนักงานไต่สวน  ดําเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งก่อนเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาก็ได้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบหรือพิจารณาข้อโต้แย้งให้แล้วเสร็จ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกาศกําหนด  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้นําความในมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘  
มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยอนุโลม  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวน
มีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ด้วย 

มาตรา ๑๑๑ ภายใต้ บั งคับมาตรา   ๑๐๖   ให้ คณ ะกรรมการ   ป .ป .ช .  เปิ ด เผยผล 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  การเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผย
ว่าผิดปกติหรือไม่  

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ  การเปิดเผยเช่นนั้นไม่เป็นการตัดอํานาจ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้องหรือ
ความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง  

มาตรา ๑๑๒ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้
หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้อง  ตรวจสอบความถูกต้องหรือความมีอยู่จริง
ตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ย่ืนไว้ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นใด
ที่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  และแจ้งผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูล 
ในความครอบครองมาใช้บังคับกับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว 

มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินพบว่า 
มีพฤติการณ์ รํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ดําเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  

มาตรา ๑๑๔ เม่ือปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้นั้นทราบ  และกําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผู้นั้นจะมาชี้แจงข้อกล่าวหา  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  แล้วนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพื่อพิจารณาต่อไป   

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้เสนอเร่ืองต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ด้วย 

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย  

ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง  ให้นําความในมาตรา  ๘๐ มาตรา  ๘๑  และ
มาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการกรณีรํ่ารวยผิดปกติ 

 
 

มาตรา ๑๑๕ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าเพราะเหตุมีการกล่าวหาหรือ
เพราะคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  

การกล่าวหาและการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในหมวด  ๒  
การไต่สวน  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้  

มาตรา ๑๑๖ ในการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและหน้ีสิน  การเคลื่อนไหวทางการเงิน  หรือการทําธุรกรรม
ของบุคคลน้ัน  และดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัย  และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินไว้แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการย่ืนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเป็นการย่ืน 
ตามมาตรา  ๑๓๐  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  นําบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินมาพิจารณาเพื่อเทียบเคียง 
กับทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะดําเนินการไต่สวน  ประกอบกับรายได้และรายจ่าย  และการเสียภาษีเงินได้ของผู้นั้น  
และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามรายการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้เคยย่ืนบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
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เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนตามวรรคหน่ึงแล้ว  แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะถึงแก่ความตาย  
ก็ไม่ตัดอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบต่อไป  แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย   

มาตรา ๑๑๗ เม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติแล้วให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน 

มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนแล้วและมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน  และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ  เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ที่ ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  โดยให้นําความในมาตรา  ๘๔   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๑๑๙ เม่ืออัยการสูงสุดได้ รับสํานวนคดีตามมาตรา ๑๑๘ แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการย่ืนคําร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๗๗  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาล
เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 

การดําเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ประทับฟ้องคดี

ตามมาตรา  ๑๑๙  ให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็น 

ของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้งบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  

ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับกับกรณีรํ่ารวยผิดปกติด้วย 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดย่ืนคําร้องขอตามมาตรา  ๑๑๙  สําหรับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือ
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ผู้สนับสนุนด้วย  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพจิารณาและพพิากษาคดี
สําหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย 

มาตรา ๑๒๑ ในกรณี ที่ มี คํ าพิ พากษาหรือคํ าสั่ งของศาลถึ งที่ สุ ดให้ ยกคํ าร้องด้ วยเหตุ 
ที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ไม่ได้รํ่ารวย
ผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา  ให้นําความในมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๒ ในกรณี ที่ คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ไต่ สวนและวินิ จฉั ยว่ าเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 
รํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน เอกสาร  พยานหลักฐาน  และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคําร้อง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน
ต่อไป  และให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๑๑๙  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๑๒๑   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด  ให้ประธานกรรมการ 
ย่ืนคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ รํ่ารวยผิดปกติ 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  โดยใหน้ําความในมาตรา  ๘๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป 
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉัย  
เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยให้ถือว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้าราชการดังกล่าวรํ่ารวยผิดปกติ   
ให้แจ้งให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  แล้วแต่กรณีต่อไป  และในกรณีที่ มีการสั่งให้ 
พ้นจากราชการ  ให้ถือว่าเป็นการให้พ้นจากราชการเพราะกระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ให้ส่งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  
เพื่อสั่งให้พ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ง  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทํา 
การทุจริตต่อหน้าที่ 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสาม  หรือผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งตามวรรคห้า  มีอํานาจสั่งไล่ออกหรือดําเนินการถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรือขอมติ 
จากคณะรัฐมนตรี  หรือความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคล 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณี ที่ มี คํ าพิ พากษาอั นถึ งที่ สุ ดของศาลให้ ยกคํ าร้องขอด้ วยเหตุ ที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รํ่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา  และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน 
ตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสามหรือวรรคห้า  ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน  หรือ 
ผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี  สั่งเพิกถอนคําสั่งไล่ออกหรือถอดถอนโดยเร็ว  และผู้นั้น 
มีสิทธิได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน  
ทั้งนี้  ตามระเบียบบริหารงานบุคคลหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสี่  การจะดําเนินการ
อย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
หรือคณะกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  กําหนด   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับดังกล่าว  ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการดําเนินการดังกล่าวห้ามไม่ให้
หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวได้ 

มาตรา ๑๒๔ การโอนหรือการกระทําใด ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ที่ได้กระทําหลังจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๑๑๖  ถ้าคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี   
มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง  ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทํานั้น ๆ  ได้  เว้นแต่ผู้รับโอน
หรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและ
มีค่าตอบแทน 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๒๕ ถ้าศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งถูกกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ
ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  หากไม่สามารถ
บังคับเอาแก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้
ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลส่ัง 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุดแล้ว  หากปรากฏว่ามีการโอนหรือการกระทําใด ๆ  
เก่ียวกับทรัพย์สินก่อนหรือหลังมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน 
ที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอน 
การโอนนั้นได้  หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนนั้นได้เพราะเหตุแห่งการแปลงสภาพหรือเหตุอื่น   
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๔  โดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ เป็นการเฉพาะแล้ว   
ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ประกาศกําหนด  ดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  
ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ



หน้า   ๕๖ 
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ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา  ตัวแทน  พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ  ดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความมีอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้นํ าความในวรรคหน่ึง  มาใช้ บั งคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งด้วย   
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่คู่สมรสนั้นดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ดําเนินการใดตามมาตรา  ๑๒๖  (๔)  
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด  นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับ 
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  ผู้สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก 
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๗ 
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๓๐ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๔๒  
มาตรา  ๑๐๓  และมาตรา  ๑๕๘  ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและตําแหน่งประจํา  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง  ให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สิน 

สําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําเพียงตําแหน่งเดียว 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้นั้นสังกัดอยู่  และให้ถือเป็นความลับในราชการที่จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่จะส่งมอบให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ร้องขอ  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น 
ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา  ๑๐๓  หรือเม่ือมีกรณีที่จะต้องดําเนินการสอบสวนทางวินัย 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ให้หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น 
สังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ไปสังกัดใหม่  ทั้งนี้  ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น 

ระยะเวลาการย่ืน  แบบรายการ  หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งต้องคํานึงถึงการตรวจสอบได้  ความสะดวก  
และไม่สร้างภาระจนเกินจําเป็น  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท  ให้ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึงก็ได้ 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก  
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง

ช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ทําคําร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยคําหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลใดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว  โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม  
และให้อํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการดําเนินการดังกล่าว
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ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจกําหนดมาตรการอื่นใดที่สมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้องได้รับ
การคุ้มครองช่วยเหลือ  และมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยดําเนินการตามที่จําเป็นได้   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลือก่อน 
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือคู่สมรส  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
กับบุคคลดังกล่าว  เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา  เนื่องจากการดําเนินการหรือการให้ถ้อยคําหรือ
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้บุคคลนั้นหรือทายาทมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เพื่อขอรับค่าทดแทนเท่าที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

ในกรณีที่ บุคคลตามวรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่า 
การดําเนินการหรือให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างย่ิง  และสมควรได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนโดยท่ัวไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
และระดับตําแหน่งให้แก่บุคคลน้ันเป็นกรณีพิ เศษ  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓๕  ผู้ใดแจ้งถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสแก่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ถ้าได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด  ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

มาตรา ๑๓๓ ในกรณีบุคคลตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคหน่ึง  เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  เม่ือบุคคลนั้น
ร้องขอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป  อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ
การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นและ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว  
ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป  
และอาจเสนอให้มีการกําหนดตําแหน่งและสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อคุ้มครองบุคคลนั้นในหน่วยงานของรัฐอื่น 
ที่ไม่ต่ํากว่าระดับและตําแหน่งที่บุคคลดังกล่าวเคยดํารงตําแหน่งอยู่เดิม  

มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเพราะ 
ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทํา  ถ้าได้ทําหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งหรือให้ยืนยันคําสั่งแล้ว  
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หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ทราบถึงเบาะแส  ข้อมูล  หรือข้อเท็จจริงภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้กระทําการนั้น  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

มาตรา ๑๓๕ บุคคลใดซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ  หากได้
ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล
การกระทําผิดของเจ้าพนักงานของรัฐรายอื่นหรือผู้ถูกกล่าวหารายอื่นนั้นและคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  
เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้กันบุคคลตามวรรคหน่ึงไว้เป็นพยานแล้ว  ห้ามมิให้ดําเนิน 
คดีอาญาหรือดําเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น  และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้
ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด  เว้นแต่บุคคลนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคหน่ึง 

การคุ้มครองตามวรรคสอง  ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตําแหน่งของพยานที่ดํารงอยู่และ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย  เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง   
เม่ือคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทําผิดแล้ว  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน   

มาตรา ๑๓๖ เม่ือผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐมีคําสั่งให้ดําเนินการสอบสวนทางวินัย
แก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง  ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชารายงาน 
ความคืบหน้าและผลของการดําเนินการ  หรือจะให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการต่อไปก็ได้  
และให้นําความในมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๗ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  
หากผู้ใดชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกตรวจสอบ  รวมทั้งตัวการ  ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และการชี้ช่อง   
แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
โดยคําสั่งถึงที่สุดของศาลแล้ว  ผู้นั้นอาจได้เงินรางวัลจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๘ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 

มาตรา ๑๓๘ ในการดําเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต 

(๒) ดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตในกรณีที่ผู้ประสานงานกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่คําร้องขอความช่วยเหลือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 

มาตรา ๑๓๙ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่   
ว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ ขององค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลที่ เก่ียวข้อง   
กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ หรือมาตรา  ๑๗๖  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจพิจารณาส่งเร่ืองให้หน่วยงานต่างประเทศที่ มีหน้าที่และอํานาจรับไปดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ของประเทศน้ันก็ได้  ทั้งนี้  ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๔๐ เม่ือ มีการร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา  เพื่อให้ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลใด  ว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  
มาตรา  ๑๗๕  มาตรา  ๑๗๖  หรือมาตรา ๑๗๗  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและวินิจฉัย
หรือดําเนินการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอได้  

ความผิดตามมาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ มาตรา  ๑๗๖  และ
มาตรา  ๑๗๗  ถ้าผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้กระทํา  หรือกระทําต่อผู้มีสัญชาติไทยหรือ
เจ้าพนักงานของรัฐ  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้  ทั้งนี้  
การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  และ
มาตรา  ๘๕  มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ต้องริบด้วยโดยอนุโลม  แต่มิให้นําบทบัญญัติที่บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ที่ริบตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการกับทรัพย์สินที่ริบให้เป็นไปตามข้อตกลง
กับประเทศที่ร้องขอ  

หมวด  ๙ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๔๑ ให้ มีสํ านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ   
เรียกโดยย่อว่า  “สํานักงาน ป.ป.ช.”  เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  รับผิดชอบข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๔๒ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหน้าที่

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และกรรมการ 
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
(๔) ดําเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม  วิเคราะห์  ศึกษาวิจัย  และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  

หรือชี้เบาะแส  ตามกลไกที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดตามมาตรา  ๓๓  
(๖) เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 

ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศของข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการดําเนินการของแต่ละเร่ือง  เพื่อกรรมการ
จะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ในการดําเนินการตาม  (๖)  สํานักงานต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวัน  เว้นแต่ในกรณี 
ที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว  ประธานกรรมการอาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

มาตรา ๑๔๓ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน  
(๓) การวางระเบียบว่าด้วยการจัดทํา  การเปิดเผย  การเผยแพร่  การเก็บรักษา  และการทําลายเอกสาร

และข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงาน  ทั้งนี้  ในการเผยแพร่ข้อมูล  
ให้จัดทําสําหรับคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย 

(๔) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การจําหน่าย  การมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บรักษา  หรือจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น  และ
ค่าตอบแทนของพยานบุคคลหรือผู้ซึ่งช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะบุคคล 
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือสํานักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่การไต่สวน  และกําหนด 
เบ้ียประชุมให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว  

(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา  ๕๑  
คณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสาม  

การดาํเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว  
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเม่ือได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๔๔ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน   

ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง และค่าตอบแทนหรือ

สิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน  
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(๒) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโอน  การถอดถอน  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  สมรรถภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินการสอบสวนทางวินัย  
การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ  และการอื่นใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
สําหรับเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไข 
ในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างของสํานักงาน  

(๓) การรักษาราชการแทน  การปฏิบัติราชการแทน  และการรักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ
ของสํานักงาน  

(๔) วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  และวันหยุดราชการประจําปี 
(๕) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  เลขาธิการ  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน รวมตลอดท้ังค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนอื่นให้แก่
บุคคลดังกล่าว  

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงาน  

(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงาน 
การกําหนดตําแหน่งตาม  (๑)  อย่างน้อยต้องกําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 

และพนักงานไต่สวน  โดยผู้ช่วยพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑)  ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านการงบประมาณ  จํานวนไม่เกินสามคน  
ร่วมเป็นกรรมการ  โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และอาจแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน
จํานวนไม่เกินสามคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลหรือ 
พิจารณาคําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระ  และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการใด ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือทําหน้าที่ในคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงานกําหนด 
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ในการออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้ คํานึ งถึ ง 
ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยเฉพาะการกําหนดตาม  (๑) ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  
และความเพียงพอในการดํารงชีพ  และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับวินัยและการลงโทษทางวินัย 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม 

การปฏิบัติหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน และคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง
ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ.  หรือ  อ.ก.พ.  วิสามัญ  แล้วแต่กรณี 

ในส่วนที่ เก่ียวกับการนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
คําว่า  “ก.พ.”  ให้หมายถึง  “คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  
ป.ป.ช.”  และคําว่า  “ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี”  ให้หมายถึง  “สํานักงาน  ป.ป.ช.” 

มาตรา ๑๔๕ ข้าราชการสํานักงาน  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด  
มาตรา ๑๔๖ ตําแหน่งของข้าราชการสํานักงานให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

โดยให้จําแนกประเภทตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการสํานักงาน  สาขากระบวนการยุติธรรม  ต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สําเร็จการศึกษา

ระดับตั้งแต่ปริญญาโททางกฎหมายขึ้นไป  หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่น 
อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย  หรือการดําเนินคดีในชั้นศาล  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   
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(๒) ข้าราชการสํานักงานประเภททั่วไป  ให้จําแนกประเภทตําแหน่งตามสาขาอาชีพและตามภารกิจ
ของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยจะมีตําแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  

ในส่วนของตําแหน่งทางบริหารตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ประกาศกําหนด 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าในสํานักงานให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนด้วยก็ได้  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๔๗ มาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) ต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงาน 
ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ดําเนินการทางวินัย
โดยเร็ว  และในระหว่างนั้น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ 
ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 

ให้นําความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

มาตรา ๑๔๘ ให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
จะกําหนดให้ มีรองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่ เทียบเท่า  เป็นผู้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
เม่ือมีกรณีที่จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าให้คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  เสนอเรื่องตอ่นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป 
มาตรา ๑๔๙ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ปฏิบัติหน้าที่และ 

ใช้อํานาจโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  เป็นกลาง  มีจริยธรรมที่ดี  และปราศจากอคติทั้งปวง  และมีคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 
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เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ ได้ รับแต่งตั้ ง  และให้ดํารงตําแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว  

มาตรา ๑๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือเพราะขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 
(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เสนอเร่ืองต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ อนําความกราบบังคมทูลเพื่ อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พ้นจากตําแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน  ตามระเบียบหรือประกาศที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

กรณีที่เลขาธิการพ้นตําแหน่งตามวาระแต่ยังไม่พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหน่ึง  (๓)  และ  (๔)  ให้บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษาประจําสํานักงาน  หรือตําแหน่งอื่นใดซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่า  

มาตรา ๑๕๑ เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสํานักงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้มีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ถอดถอน  เลื่อน  เงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ตลอดจนให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
ของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ 
มติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๓) หน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  
และตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๕๒ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  และ
กิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก่อน  

มาตรา ๑๕๓ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ   
ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  เสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

มาตรา ๑๕๔ เม่ื อพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีห รือพระราชบัญญั ติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๕๓  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๑๕๕ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อ ยู่ในความรับผิดแห่ งการบังคับคดีและผู้ ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้  

มาตรา ๑๕๖ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชขีองสํานกังาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใดแล้วทํารายงานเสนอ 
ผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  

มาตรา ๑๕๗ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน  และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  มี  ใช้ และพกพาอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ยุทธภัณฑ์  และ
อุปกรณ์เก่ียวข้องเพื่อความปลอดภัยเท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้  การมี  การใช้  และการพกพาอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
ยุทธภัณฑ์  และอุปกรณ์เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๑๕๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไป  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตําแหน่งและหน้าที่ เก่ียวกับ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน  มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้ งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สิน  ในการตรวจสอบดังกล่าว  เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดระเบียบมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเฉพาะก็ได้  

ให้นําความในมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕๙ เพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์   

เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะดําเนินการไต่สวน
และวินิจฉัยเอง  หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็ได้ 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวนการไต่สวน 

มาตรา ๑๖๐ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่า  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้ว  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้ว
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เห็นว่า  การไต่สวนเบ้ืองต้นของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยุติการดําเนินการและ 
ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการไต่สวนเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ต่อไปก็ได้  และเม่ือดําเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นควรให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นต่อไป  
เม่ือผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ งสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้นให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  แล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ถือสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้น  เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๖๑ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจํา
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “สํานักงาน ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด”  เป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน  มีหน้าที่และ
อํานาจเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น  การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   
และหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานกําหนด  แต่ไม่รวมถึงหน้าที่และ
อํานาจในการไต่สวนเบ้ืองต้น  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติมอบหมายให้ดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้น
เฉพาะกรณี  โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด  เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการสํานักงานให้จัดตั้งสํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาคตามจํานวน 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบสองภาค  และให้มีหัวหน้าสํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาค   
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเลขาธิการ 

สํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาคมีหน้าที่และอํานาจในการไต่สวนเบ้ืองต้น  กํากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงาน  ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด  และมีหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๖๒ ให้จัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นในสํานักงาน 
เรียกโดยย่อว่า  “กองทุน ป.ป.ช.”  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  และสนับสนุน
ภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต 
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(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนตามมาตรา  ๑๓๑  
และเงินรางวัลตามมาตรา  ๑๓๗ 

(๓) ใช้จ่ายในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๑ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ
อํานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๖๓ กองทุน  ป.ป.ช.  ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อสมทบเข้ากองทุน  ป.ป.ช.  
(๒) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช. 
เงินและทรัพย์สินที่ เป็นของกองทุน  ป .ป .ช.  ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
มาตรา ๑๖๔ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  

และการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
มาตรา ๑๖๕ หน้าที่และอํานาจในการบริหารและการจัดการกองทุน  ป.ป.ช.  ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการ
กองทุน  ป.ป.ช.  เพื่อดูแลรับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และ
คณะกรรมการกองทุน  ป.ป.ช.  ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่สํานักงาน  หน่ึงคน  
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  หนึ่งคน 

มาตรา ๑๖๖ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ให้กองทุน  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน
การเงินของกองทุน  ป.ป.ช.  ในปีที่ล่วงมาแล้ว  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่อรายงานการเงินนั้น  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๖๗ ผู้ มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช . กําหนด 
ตามมาตรา  ๒๘  (๓)  กรรมการตามมาตรา  ๔๒  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๕๘  ผู้ใดจงใจ 
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ไม่ย่ืนบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หรือประธานวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี  ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย  
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  ผู้ใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมิชอบ  เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท   
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มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การระหว่างประเทศ  กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง  โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก  รับ  หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ  เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  ให้กระทําการ
หรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น  โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการกระทําความผิดนั้น  นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี  และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  

นิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล  ลูกจ้าง  
ตัวแทน  บริษัทในเครือ  หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะมีหน้าที่และ
อํานาจในการน้ันหรือไม่ก็ตาม  

มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน  ฟ้องร้อง  
หรือดําเนินคดี เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ีต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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(๑) ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจ 
ให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความอันเป็นเท็จ  หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

(๒) ใช้กําลังบังคับขู่เข็ญ  ข่มขู่  ข่มขืนใจ  หลอกลวง  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่น 
เพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือ 
เพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ  หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดี 
แก่ผู้กระทําความผิด 

(๓) ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  เอาไปเสีย  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
ปกปิด  หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  หรือปลอม  ทํา  หรือใช้เอกสาร  หรือพยานหลักฐานใด ๆ  
อันเป็นเท็จในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด  

(๔) ใช้กําลังบังคับ  ขู่เข็ญ  ข่มขู่  ข่มขืนใจ  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นต่อเจ้าพนักงาน 
ผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการ  
พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทํา 
อันมิชอบด้วยหน้าที่  

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ  เป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้ 

มาตรา ๑๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือ
หัวหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑๖  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๙ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่ งของคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ตามมาตรา  ๑๑๒   
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่ง 

มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๓๖ 
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หากการเปิดเผยตามวรรคหน่ึงเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  หรือชื่อและที่อยู่ 
ของผู้ชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๖๐  
วรรคสี่  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๘๑ ผู้ใดยักย้าย  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ทําให้สูญหาย  หรือ
ทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน  ที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน  คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ยึดหรืออายัดไว้  หรือสั่งให้ส่ง  หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. กรรมการ  เลขาธิการ  
คณะกรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ 
กําลังประทุษร้าย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘๓ กรรมการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มอบหมาย  ผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๘๐  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น  
และในกรณีที่ บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ   

มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จ
ต่อศาล  ทั้งนี้เพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน  ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๘๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือพ้นจากตําแหน่ง 
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ตามมาตรา  ๑๙  เว้นแต่กรณีตามมาตรา  ๑๙  (๓)  ในส่วนที่เก่ียวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  
และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๑๘)  มิให้นํามาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๖ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
จนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว   

มาตรา ๑๘๗ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๘ ให้ผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ยังมีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น  และการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่า 
เป็นการย่ืนตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ไว้แล้ว 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๘๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
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และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม   เป็นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้ บังคับ  ให้ โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๑๙๐ ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นสิทธิและ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๑)  กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๙๑ ให้การถอดถอนจากตําแหน่งที่ได้ดําเนินการตามหมวด  ๕  การถอดถอนจากตําแหน่ง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังคงมีผลอยู่ต่อไป  และให้นับระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธิในการดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือในการรับราชการของผู้ถูกถอดถอนจากตําแหน่งนั้นต่อเนื่องต่อไป 

มาตรา ๑๙๒ ในการดําเนินการตรวจรับคํากล่าวหา  แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน  ไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัย  และการดําเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  บรรดาที่ดําเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมท้ังบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  
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และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีมติให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา  ๔๘  เว้นแต่ระยะเวลาดังกล่าว 
ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่กําหนดไว้  ให้นับระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้มีมติให้ย่ืนคําร้อง  คําฟ้องต่อศาล  หรือมอบอํานาจให้พนักงานไต่สวนหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน  
หรืออยู่ระหว่างการดําเนินการส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไว้แล้วในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาของศาลสําหรับคดีที่ย่ืนฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังมีผลใช้บังคับ 
อยู่จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

มาตรา ๑๙๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวต่อไป  แต่สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม  ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑) จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้เก่ียวกับการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนด  และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวน  แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๑๙๔ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือ
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มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้ บังคับ  ให้ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง 
หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

การดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้การดําเนินการดังกล่าว
มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๑๙๕ ในระหว่างที่ ยั งไม่ มีการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒๖   (๒ )  และ  (๓ )   
ให้นําหลักเกณฑ์เก่ียวกับจํานวนการถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 
มาใช้บังคับกับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนดโดยอนุโลม  จนกว่าจะมีการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒๖  (๒)  
และ  (๓) ดังกล่าว 

การนับระยะเวลาตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสี่  สําหรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนด   
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙๖ บรรดาเรื่องกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทําทุจริตต่อหน้าที่  กระทําผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐดําเนินการไต่สวนและวินิจฉัยความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไว้แล้ว  ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนกว่า 
จะได้มีการมอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๑๙๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  
หรือมติตามมาตรา  ๑๔๔  ให้นําบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติม   หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   แล้วแต่กรณี   หรือมติ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ 
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีสิทธิได้รับเงินเดือน  
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
จนกว่าจะมีการออกระเบียบตามมาตรา ๑๔๔  (๑)  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าอ้างถึง
เจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙๙ การดํ าเนินคดีที่ ดํ าเนินการกับผู้บ ริหารท้ องถิ่น   รองผู้ บ ริหารท้ องถิ่ น   
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในฐานะที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ที่ดําเนินการ
อยู่ในศาลแล้ว  ให้ศาลท่ีรับไว้พิจารณามีอํานาจดําเนินการต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  โดยให้ถือเสมือนว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๒๐๐ ในวาระเร่ิมแรก  เพื่อมิให้เกิดภาระเกินสมควร  ในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา  ๑๓๐  จะกําหนดการเร่ิมใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละระดับหรือแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ในการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดความรวดเร็ว  
สุจริต  และเที่ยงธรรม  รวมท้ังได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ตลอดจนวาระการดํารงตําแหน่งไว้  
อีกทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามมาตรา  ๖๓  ของรัฐธรรมนูญ  จึงเป็นการสมควร
บัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรฐั 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  128  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ  และ  
ให้หมายความรวมถึง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง
ความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการให้ตามมารยาท 
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ญาติ”  หมายความว่า  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ป้า  น้า  
อา  คู่สมรส  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  
การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอั นอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ ไม่ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล   
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้  เพ่ือให้
วินิจฉัยว่า  มีเหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถ  
คืนให้ได้  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ 
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือ
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
เป็นสมาชิก  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การรายงานตามข้อนี้  ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
  

 วันที่   
 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร 
/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน/คณะกรรมการ ป.ป.ช./ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา) 

  

  ข้าพเจ้า  นามสกุล     
ต าแหน่ง   สังกัด     
 

  ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ได้รับเมื่อวันที่    เวลา     
 ได้รับเนื่องจากกรณี       
 สถานที่รับ       

   ชื่อ – นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  
          
ที่อยู่          
         
มีความเก่ียวข้องเป็น        
  รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
และแนบรูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย 
          
           
          
  เหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
           
          
          
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
     (   ) 
 

/อนุญาต... 



- 2 - 
 

 

 อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล 
 

 ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้โดยทันที ในกรณีที่ 
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 
 
 

 ลงชื่อ      
 ต าแหน่ง      
 วันที่       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน            
หกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 
ช่ือหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 5 มกราคม 2564 
หัวข้อ: แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ
 ของกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ
 ของกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผดิชอบการนำข้อมลูขึน้เผยแพร ่
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
  

 




