
     

พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไว้โดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓   ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๓) พระราชบัญญั ติการแสดงทรัพย์สินและห น้ีสินของสมา ชิก วุ ฒิสภาและ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  

                                                 
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑๔ ก หน้า ๑ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อํานาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า 
(๑)  นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการการเมือง 
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
(๗)๒ ผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๓ 
(๘)๔ สมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๙)๕ (ยกเลิก) 
“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”๖ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวง ทบวง หรือกรมสําหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู้บัญชาการเหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท่ีมีฐานะเป็น 
นิติบุคคล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 

                                                 
๒มาตรา 4 บทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 ๓(๗) และ (๘) ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔” 

๔มาตรา 4 บทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” (8) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๕มาตรา 4 บทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” (9)  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๖มาตรา 4 บทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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“ผู้บริหารระดับสูง”๗ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับสูง กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่
ผู้อํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานท่ีใช้
อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีควบคุมกํากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว และเจ้าหน้าท่ีของรัฐอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้อํานวยการกอง”๘ หมายความว่า ข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งต้ังแต่ผู้อํานวยการ
ระดับต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตาม
กฎหมายอ่ืน ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระทําอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
รํ่ารวยผิดปกติ การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

“ผู้ ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ ซ่ึ ง ถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทําการอันเป็นมูลท่ีจะนําไปสู่การถอด
ถอนจากตําแหน่ง การดําเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดําเนินการทาง
วินัย ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระทําดังกล่าวด้วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า เลขาธิการ และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ หรือ
พนักงานซ่ึงมาช่วยราชการในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซ่ึง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“พนักงานไต่สวน”๙ หมายความว่า ผู้ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยแต่งต้ังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญการหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

                                                 
๗มาตรา 4 บทนิยามคําว่า “ผู้บริหารระดับสูง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๘มาตรา 4 บทนิยามคําว่า “ผู้อํานวยการกอง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๙มาตรา 4 บทนิยามคําว่า “พนักงานไต่สวน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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“ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือ
หน้าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ี
ท้ังท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังน้ี เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

“ทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ” หมายความว่า การท่ีทรัพย์สินหรือหน้ีสินในบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเม่ือพ้นจากตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีได้ยื่นเม่ือเข้ารับตําแหน่งในลักษณะท่ีทรัพย์สินเพิ่มข้ึน
ผิดปกติหรือหน้ีสินลดลงผิดปกติ 

“รํ่ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนมาก
ผิดปกติหรือการมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีหรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี 

มาตรา ๕   ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบกับแต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหน่ึงท่ีมีผลเป็นการท่ัวไป เม่ือได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   

มาตรา ๖๑๐ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยยอ่
ว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังประธานกรรมการ 
และกรรมการ 

มาตรา ๗๑๑ การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนห้าคน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการ
สรรหามีหน้าท่ีสรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจํานวนเก้าคนเสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้อง
เสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือน้ัน ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีเหตุทําให้ต้องมี
การเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมี

                                                 
๑๐มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๑๑มาตรา 7 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการใน
ตําแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ากรรมการท่ีเหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู่   

(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการ
คัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับรายช่ือ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีท่ี
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งต้ังต่อไป ในกรณีท่ี
วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายช่ือใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้ส่งรายช่ือน้ันกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายช่ือน้ันให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแต่งต้ังต่อไป แต่ถ้ามติท่ียืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ให้เร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่ ซ่ึงต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีเหตุให้ต้องดําเนินการดังกล่าว 

ในกรณีท่ีไม่อาจสรรหาบุคคลตาม (๑) ได้ภายในเวลาท่ีกําหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ 
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งต้ังผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจํานวน
สามคน และให้ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสอง
คนเป็นกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม (๑) แทน 

ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหน่ึงประชุมและเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

มาตรา ๘๑๒ ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น 
ท่ีประจักษ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๙๑๓ ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 

กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางบริหาร
ในหน่วยราชการท่ีมีอํานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคย
เป็นทนายความ หรือผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปีนับถึงวันท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ ซ่ึงสภาทนายความ หรือองค์การพัฒนาเอกชน หรือองค์กรวิชาชีพน้ันให้การรับรองและเสนอช่ือ
เข้าสู่กระบวนการสรรหา 

มาตรา ๑๐๑๔ ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

                                                 
๑๒มาตรา 8 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
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(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสามปี
ก่อนดํารงตําแหน่ง 

(๓) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(๗) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๙) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๑๐) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอช่ือ 

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
(๑๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑ 
(๑๖) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง 

มาตรา ๑๑๑๕ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถ่ิน หรือไม่เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
เม่ือวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอม

ของบุคคลน้ัน ผู้ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบจะเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีได้ต่อเม่ือได้ลาออกจากการเป็น
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม 
(๔) แล้ว ซ่ึงต้องกระทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ แต่ถ้าผู้น้ันมิได้
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกหรือได้รับความ
เห็นชอบให้เป็นกรรมการ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ 

                                                 
๑๕มาตรา 11 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๑๒  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งต้ัง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับ
แต่งต้ังใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๕) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ 
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ 
(๗) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้และให้ถือว่า 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา ๑๔๑๖ เม่ือกรรมการพ้นจากตําแหน่ง ให้เร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจากตําแหน่ง 

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งในระหว่างท่ีอยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้
ดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา 

มาตรา ๑๕๑๗ ให้กรรมการมีหน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพย์สินท่ีมอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต่อประธานวุฒิสภาเม่ือเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง 
และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม  

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามวรรคหน่ึง จะเปิดเผยได้แต่เฉพาะกรณีท่ีต้อง
ดําเนินการตามวรรคสาม หรือเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยช้ีขาด และได้รับ
การร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีท่ีเจ้าของบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินน้ันยินยอมให้มีการเปิดเผย ซ่ึงในกรณีน้ีให้ประธานวุฒิสภาประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

                                                 
๑๖มาตรา 14 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๑๗มาตรา 15 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๘ 
 

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของ
บุคคลตามวรรคหน่ึง และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานวุฒิสภาใน
กรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๑๘สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคนมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการผู้ใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรมจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ท่ีเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหน่งอย่างร้ายแรง 
เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่งได้ 

มติของวุฒิสภาให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๑๗๑๙สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา 
มีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภามีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

คําร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว กระทํา
การตามวรรคหน่ึงเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนและให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องแล้ว 
ให้ส่งคําร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งรับคําร้อง 
กรรมการผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าท่ีในระหว่างน้ันมิได้ จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ยกคําร้องดังกล่าว 

ในกรณีท่ีกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามวรรคสาม และมีกรรมการเหลืออยู่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกัน
แต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นกรรมการเป็น
การช่ัวคราว โดยให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งได้จนกว่ากรรมการท่ีตนดํารงตําแหน่งแทนจะปฏิบัติ
หน้าท่ีได้หรือจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่าผูน้ั้น
กระทําความผิด 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาให้ยกคํา
ร้อง ให้กรรมการท่ียุติการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสามมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และ
ประโยชน์อ่ืนใดในระหว่างท่ียุติการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเต็มจํานวน 

การดําเนินคดีในช้ันศาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน
กรรมการ และกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

                                                 
๑๘มาตรา 16 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๑๙มาตรา 17 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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หมวด ๒ 
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   

มาตรา ๑๙๒๐คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมท้ังทําความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามหมวด ๕ 

การถอดถอนจากตําแหน่ง 
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมท้ังทําความเห็นเพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุด

เพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนิน
คดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ  

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลตาม (๒) และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๔) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลตาม (๒) หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งต้ังแต่ผู้อํานวยการกองรํ่ารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมหรือความผิดท่ีเก่ียวข้องกัน รวมท้ังดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ
ข้าราชการในระดับตํ่ากว่าท่ีร่วมกระทําความผิดกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการด้วย ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) กําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 

(๖) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหน้ีสินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๗) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๘) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและ

เอกสารประกอบของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ๒๑ 

(๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ียื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน 

                                                 
๒๐มาตรา 19 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
    ๒๑ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบของผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔” 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๑๐ 
 

(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกปี ท้ังน้ี ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะด้วย 

(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ีการ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม  

(๑๒) ดําเนินการส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา
ให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือ
ออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการ 

(๑๓) ดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

(๑๔) ดําเนินการเก่ียวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต   

(๑๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังเลขาธิการ 
(๑๖) แต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๑๗) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติหรือกฎหมาย

อ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะดําเนินคดีตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป หรืออาจส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับไปดําเนินการต่อไปก็ได้ 

การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได้ แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ท้ังน้ี การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานไต่สวนดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

มาตรา ๒๐๒๒ การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มาตรา ๒๑  การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามวัน เว้นแต่กรรมการน้ันจะได้ทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวน้ีจะทําหนังสือแจ้งนัด
เฉพาะกรรมการท่ีไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนซ่ึงประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

                                                 
๒๒มาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๑๑ 
 

มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการประชุมและเพื่อรักษาความ
เรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามความจําเป็นได้ 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

มาตรา ๒๓ การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ ไม่ว่าเป็นการลงมติในการวินิจฉัย หรือให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี๒๓ 

กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน 
ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๒๔  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมท้ังเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และ

ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกไว้ด้วย 

มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(๑) มีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ให้
ถ้อยคําเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง 

(๒) ดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานท่ีทําการหรือ
สถานท่ีอ่ืนใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกหรือ
ในระหว่างเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลา
ดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๓) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ิน 
หรือหน่วยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าท่ี การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการ
วินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเดินทางและ
ค่าตอบแทนของพยานบุคคล และเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี๒๔ 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐ 

  

                                                 
๒๓มาตรา 23 วรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๒๔ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ

แต่งต้ังทนายความและการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
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มาตรา ๒๕/๑๒๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะแจ้งให้หน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดดําเนินการจัดให้กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนเข้าถึง
ข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีหลักฐานเพียงพอว่าเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีกล่าวหา เพื่อ
ประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะอนุกรรมการไต่สวน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนจะขอเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด ท้ังน้ี ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานน้ัน 

ข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดท่ีกรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวน 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่ง
ให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

มาตรา ๒๖  ในการดําเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ 

(๒) ดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูก
กล่าวหาซ่ึงระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้ซ่ึงคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการต่อไป 

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
มอบหมายให้พนักงานไต่สวน ดําเนินการแทนก็ได้๒๖ 

การดําเนินการของพนักงานไต่สวนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๒๗ 

มาตรา ๒๗๒๘ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการน้ีประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ จะ
มอบหมายให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการดําเนินการแทนก็ได้ โดยสําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘/๒ 
มาตรา ๓๗/๒ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕/๑ ให้สามารถมอบหมายให้พนักงานไต่สวนซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
สํานวนลงนามแทนด้วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                                                 
๒๕มาตรา 25/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๒๖มาตรา 26 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๒๗มาตรา 26 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๒๘มาตรา 27 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๒๘๒๙ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่เลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าท่ีประธานกรรมการแทน 

ให้ผู้ทําหน้าท่ีประธานกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับ
ประธานกรรมการ 

มาตรา ๒๘/๑๓๐  ในกรณีท่ีมีการต้ังคณะทํางานข้ึนระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
อัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ทําหน้าท่ีเป็นฝ่าย
เลขานุการ โดยคณะทํางานมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาพยานหลักฐานท่ีไม่สมบูรณ์และรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลหรือฟ้องคดีต่อไป 

มาตรา ๒๘/๒๓๑ ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการต้องยื่นคําร้องต่อศาลหรือมีอํานาจฟ้องคดีเอง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานไต่สวนซ่ึงมี
วุฒิการศึกษาในระดับเนติบัณฑิตหรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานดําเนินการดังกล่าวในศาลแทนในฐานะผู้รับมอบอํานาจ หรือจะพิจารณา
แต่งต้ังทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได้ ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ให้พนักงานไต่สวนซ่ึงได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจว่าความและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในช้ันศาลได้ 

มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ใดเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองใด ๆ ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมในการไต่สวนข้อเท็จจริงพิจารณาหรือ
วินิจฉัยเร่ืองดังกล่าว 

มาตรา ๓๐  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐรํ่ารวย
ผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหน้ีสินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
หากผู้ใดช้ีช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหน้ีสินของผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกตรวจสอบ รวมท้ังตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการช้ีช่อง แจ้ง
เบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินท่ีรํ่ารวยผิดปกติ หรือทรัพย์สินท่ีเพิ่มข้ึน
ผิดปกติน้ันตกเป็นของแผ่นดินโดยคําสั่งถึงท่ีสุดของศาลแล้ว ให้ผู้ น้ันได้เงินสินบนตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๓๒ 

  

                                                 
๒๙มาตรา 28 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๓๐มาตรา 28/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๓๑มาตรา 28/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๓๒ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ

จ่ายเงินสินบน พ.ศ. ๒๕๕๓” 
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มาตรา ๓๑๓๓ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
(๒) ให้อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
ในการดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวน

ข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และ
พนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่และมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงาน
อ่ืน หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืนดําเนินการก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ในการจับ 
คุมขัง และการปล่อยช่ัวคราว สําหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดําเนินคดี ให้นําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน 

   
ส่วนท่ี ๑ 

การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
   

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีหน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตามท่ีมีอยู่จริงในวันท่ีเข้ารับตําแหน่งหรือวันท่ี
พ้นจากตําแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด๓๔ 

ทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีต้องแสดงรายการให้รวมท้ังทรัพย์สินและหน้ีสินในต่างประเทศ
และให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีมอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย๓๕ 

ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามวรรคหน่ึงผู้ใดดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มากกว่าหน่ึงตําแหน่ง ให้ผู้น้ันแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินทุกตําแหน่ง ตาม
ระยะเวลาการยื่นบัญชีท่ีกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งน้ัน ๆ 

                                                 
๓๓มาตรา 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๓๔มาตรา 32 วรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบ

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
๓๕มาตรา 32 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๓๓  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา ๓๒ ให้ยื่น
พร้อมเอกสารประกอบซ่ึงเป็นสําเนาหลักฐานท่ีพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสินดังกล่าว 
รวมท้ังสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีท่ีผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีและสําเนาหลักฐานท่ียื่นไว้ทุกหน้า พร้อมท้ังจัดทํา
รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ียื่นด้วย และต้องยื่นภายใน
กําหนดเวลาดังต่อไปน้ี 

(๑)  ในกรณีท่ีเป็นการเข้ารับตําแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับตําแหน่ง 
(๒) ในกรณีท่ีเป็นการพ้นจากตําแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซ่ึงได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่างดํารง

ตําแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตําแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีมีอยู่ในวันท่ีผู้ดํารงตําแหน่งน้ันตายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ดํารงตําแหน่งตาย 

ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าท่ียื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีมีอยู่จริงในวันครบหน่ึงปีนับแต่วันท่ีพ้นจากตําแหน่งอีกคร้ังหน่ึง โดย
ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปีด้วย๓๖ 

ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งท่ีดํารงอยู่เพื่อไปดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองอ่ืนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว ถ้าทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้
น้ันมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีได้ยื่นไว้ จะแจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อขอใช้บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินดังกล่าวแทนการยื่นใหม่ก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สินและ
หน้ีสินของผู้น้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีได้ยื่นไว้ จะยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเฉพาะรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซ่ึงจะกําหนดให้นําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินด้วยก็ได้๓๗ 

ความในวรรคสามให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงได้ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินไว้แล้ว และต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินด้วยโดยอนุโลม ท้ังน้ี ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
สําหรับตําแหน่งอ่ืนซ่ึงได้รับแต่งต้ังดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๓๘ 

มาตรา ๓๔๓๙เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้
                                                 

๓๖มาตรา 33 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๓๗มาตรา 33 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๓๘มาตรา 33 วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๓๙มาตรา 34 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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ทราบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเร่ืองให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยต่อไป และเม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยช้ีขาดตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแล้ว ให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งในวันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย และห้ามมิให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรค
การเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย 
แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีผู้น้ันได้กระทําไปในตําแหน่งดังกล่าว รวมท้ังการได้รับเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามวรรคหน่ึงพ้นจากตําแหน่งก่อนวันท่ีความปรากฏ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาห้าปีตามวรรคหน่ึงให้นับแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว 

มาตรา ๓๕๔๐เม่ือได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตาม
มาตรา ๓๓ แล้ว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือช่ือหรือ
กระทําด้วยวิธีอ่ืนใดแทนการลงลายมือช่ือกํากับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินดังกล่าว ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๔๑ 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสบิ
วันนับแต่วันท่ีครบกําหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ดํารง
ตําแหน่งอ่ืนจะเปิดเผยได้ก็ต่อเม่ือการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
การวินิจฉัยช้ีขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือในกรณีท่ีเจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินน้ันยินยอมให้มีการเปิดเผย  

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสินดังกล่าวโดยเร็ว ในการน้ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาก็ได้ ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเพราะเหตุท่ี 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้น้ันแล้วจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

  

                                                 
๔๐มาตรา 35 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๔๑ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการลงลายมือชื่อหรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดแทนการลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึง
ประธานกรรมการมอบหมายกํากับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๔” 
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มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งหรือตายและ
ปรากฏว่าผู้นั้นหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือของกองมรดกได้โดยไม่ต้องอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
ท่ีจะต้องยื่นตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓) ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการเปรียบเทียบทรัพย์สิน
และหน้ีสินท่ีมีอยู่ในวันท่ีพ้นจากตําแหน่งหรือตาย กับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีได้ยื่นไว้
เม่ือคร้ังเข้ารับตําแหน่ง แล้วจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗/๑๔๒รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให้รายงาน
ว่ามีความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสินเพิ่มข้ึนผิดปกติหรือไม่ แต่ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึนผิดปกติหรือเป็นกรณีท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง จะแสดงรายการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗/๒๔๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความมี
อยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสิน หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจากการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสิน หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน
และหน้ีสินรายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือ
ซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน อันมีลักษณะเป็นการมีทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึนผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มา
ซ่ึงทรัพย์สินและหน้ีสินน้ันได้ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน 

การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ยื่นบัญชีท่ีมีพฤติการณ์ตามวรรคหน่ึง ให้กระทํา
ได้ต่อเม่ือมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินแล้ว 

ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้
มีหน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าท่ีรายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน  

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้อํานาจของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้ด้วย 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและ
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามมาตราน้ีด้วยโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๑) (๒) 
และ (๓) และมาตรา ๒๕/๑ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินด้วย 

                                                 
๔๒มาตรา 37/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๔๓มาตรา 37/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๑๘ 
 

มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏว่าทรัพย์สินมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน
ผิดปกติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ทายาทหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่
กรณี ช้ีแจงการได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มข้ึน
ผิดปกติ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติให้ประธาน
กรรมการส่งเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยู่พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินท่ีเพิ่มข้ึนผิดปกติน้ันตกเป็นของ
แผ่นดินต่อไป และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างท่ียังไม่มีคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีเพิ่มข้ึนผิดปกติน้ันไว้ช่ัวคราวก็
ได้ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม๔๔ 

ส่วนท่ี ๒ 
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   

มาตรา ๓๙  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ีมีหน้าท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเข้ารับตําแหน่ง 
ทุกสามปีท่ีอยู่ในตําแหน่ง และเม่ือพ้นจากตําแหน่ง ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๑)  ประธานศาลฎีกา 
(๒)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓)  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๔)  อัยการสูงสุด 
(๕)  กรรมการการเลือกต้ัง 
(๖)๔๕ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๗)  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘)  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๙)  รองประธานศาลฎีกา 
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๑)  หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร 
(๑๒)  ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓)  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(๑๔)  รองอัยการสูงสุด 
(๑๕)  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง 

                                                 
๔๔มาตรา 38 วรรคสาม  เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๔๕มาตรา 39(6) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๑๙ 
 

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเม่ือพ้นจากตําแหน่งของบุคคลตาม (๑) 
(๔) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ยื่นเม่ือผู้นั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่าน้ัน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึงและวรรคสามมาใช้
บังคับกับการแสดง การยื่น การรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน และการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสินของบุคคลตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐๔๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึง
จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเพิ่มเติมจากมาตรา ๓๙ ได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงจะต้องยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ดําเนินการดังน้ี  

(๑) ในกรณีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึงและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินโดยอนุโลม  

(๒) ในกรณีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน่งตํ่ากว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม (๑) ให้
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยจะกําหนดให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเป็นระยะหรือ
ให้มีการแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเฉพาะรายการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ียื่นไว้เดิมด้วยก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ 

มาตรา ๔๑๔๗ บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเร่ืองให้ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป และให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันท่ีมีคําวินิจฉัยว่ามีการกระทําดังกล่าว และห้ามมิให้ผู้น้ันดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเวลาห้าปี
นับแต่วันท่ีพ้นจากตําแหน่ง แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีผู้นั้นได้กระทําไปในตําแหน่งดังกล่าว รวมท้ัง
การได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบท่ีมีการยื่นไว้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ ถ้าเป็นประโยชน์ในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทํา
ความผิด หรือในกรณีท่ีเจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินน้ันยินยอมให้มีการเปิดเผย ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

                                                 
๔๖มาตรา 40 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๔๗มาตรา 41 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๒๐ 
 

มาตรา ๔๒๔๘ ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 
การไต่สวนข้อเท็จจริง 

   

มาตรา ๔๓๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดน้ี ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
เน่ืองจากได้มีการเข้าช่ือร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งตามมาตรา 
๕๙ หรือกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเร่ืองให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งเน่ืองจากเป็นการกระทําผิด
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๒) มีกรณีท่ีต้องดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๖๖ 
(๓) มีการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๗๕ 
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๘๘ 
(๕) มีการกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดข้ึนจะต้องไม่

กระทบถึงสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และจะต้องไม่ทําให้สิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา
ลดน้อยลงกว่าท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 

มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(๑) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้วและไม่มีพยานหลักฐาน
ใหม่อันเป็นสาระสําคัญแก่การไต่สวน 

(๒) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาในเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและมูลกรณีแห่งการกล่าวหาเป็นเร่ืองเดียวกัน 

มาตรา ๔๔/๑๕๐ ก่อนดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้เลขาธิการดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเร่ือง
กล่าวหาน้ันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการน้ี เลขาธิการอาจ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยให้ถือว่าเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเลขาธิการมอบหมายเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                                                 

๔๘มาตรา 42 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๔๙มาตรา 43 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๕๐มาตรา 44/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๔๔/๒๕๑ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเร่ืองกล่าวหาใดไว้พิจารณาไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้ว บรรดาสิ่งของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีได้มาตามมาตรา ๔๔/๑ ให้ถือ
เป็นอันใช้ได้และสามารถนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดีในช้ันไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 

มาตรา ๔๕๕๒ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ท้ังน้ี การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

คณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนกรณี
ตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับฐานะ ระดับของตําแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร 

มาตรา ๔๕/๑๕๓ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้
พนักงานไต่สวนดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปสํานวนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้พนักงานไต่สวนท่ีได้รับมอบหมายตามวรรคหน่ึงมีอํานาจ
ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) 

มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้แต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีเหตุดังต่อไปน้ีเป็นอนุกรรมการไต่สวน 
(๑)๕๔รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล่าวหาในฐานะอ่ืน

ท่ีมิใช่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานไต่สวนมาก่อน 
(๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีกล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ

ขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการแต่งต้ังบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นอนุกรรมการไต่สวน ให้

อนุกรรมการผู้นั้นแจ้งต่อประธานกรรมการโดยเร็ว ระหว่างน้ันห้ามมิให้อนุกรรมการผู้น้ันยุ่งเก่ียวกับการ
ดําเนินการของคณะอนุกรรมการไต่สวน 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านว่าอนุกรรมการผู้ใดมีเหตุตาม
วรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 

                                                 
๕๑มาตรา 44/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๕๒มาตรา 45 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๕๓มาตรา 45/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๕๔มาตรา 46 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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การยื่นคําคัดค้าน การพิจารณาคําคัดค้าน และการแต่งต้ังบุคคลเป็นอนุกรรมการ 
ไต่สวนแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๕๕ 

มาตรา ๔๗  ในการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบและกําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผู้ถูกกล่าวหาจะมาช้ีแจงข้อกล่าวหาแสดงพยานหลักฐานหรือ
นําพยานบุคคลมาให้ปากคําประกอบการช้ีแจง 

ในการช้ีแจงข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธินําทนายความหรือ
บุคคลซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการช้ีแจงหรือให้ปากคําของตนได้ 

มาตรา ๔๘  กรณีท่ีมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวน การรับฟังคําช้ีแจงของผู้ถูก
กล่าวหาหรือการถามปากคําผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีอนุกรรมการไต่สวนอย่างน้อยสองคนร่วมใน
การดําเนินการในจํานวนน้ันจะต้องเป็นอนุกรรมการไต่สวนท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อยหน่ึงคน แต่
ถ้าเป็นการรับฟังคําช้ีแจงหรือการถามปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘ จะต้องมีอนุกรรมการไต่สวนท่ีเป็น
กรรมการเข้าร่วมดําเนินการด้วย 

ห้ามมิให้อนุกรรมการไต่สวนทําหรือจัดให้ทําการใดๆ ซ่ึงเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือ
ให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจให้เขาให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ ในเร่ืองท่ีกล่าวหาน้ัน 

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการไต่สวน ให้
คณะอนุกรรมการไต่สวนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ได้ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

มาตรา ๕๐ เม่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้จัดทําสํานวนการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานกรรมการ ประกอบด้วยสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือและตําแหน่งหน้าท่ีของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา 
(๒) เร่ืองท่ีถูกกล่าวหา 
(๓)๕๖ข้อกล่าวหา คําแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้

จากการไต่สวนข้อเท็จจริง 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกข้ึนอ้างอิง 
(๖) สรุปความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล่าวหา 

มาตรา ๕๑ เม่ือประธานกรรมการได้รับสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๕๐ 
แล้ว ให้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน 

เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวน 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดเดิมไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ทําการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแทนก็ได้ 

                                                 
๕๕ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
๕๖มาตรา 50 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้กรรมการซ่ึงมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เข้าร่วมประชุมพิจารณา
สํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นกรรมการซ่ึงรู้เห็นเหตุการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีกล่าวหาเน่ืองจาก
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการไต่สวน 

มาตรา ๕๓๕๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและมี
มติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหาน้ันเป็นอันตกไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลตามวรรคหน่ึง ให้
สํานักงาน ป.ป.ช. จัดให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุผลท่ีมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว
ได้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

มาตรา ๕๔ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตามมาตรา ๕๓ แล้ว ถ้าข้อกล่าวหาน้ัน
เป็นเร่ืองท่ีประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผู้เสียหายยื่นคําร้องเพื่อดําเนินคดีกับ 
ผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) ให้ประธานกรรมการส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจ้งไปยัง
ผู้เสียหายแล้วแต่กรณี โดยเร็ว 

รายงานตามวรรคหน่ึงต้องมีลายมือช่ือของกรรมการท่ีเข้าร่วมการพิจารณาและต้องระบุ
ความเป็นมาหรือข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงท่ีได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย
และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอ้างอิง 

มาตรา ๕๕๕๘ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล และ 
ข้อกล่าวหาน้ันเป็นเร่ืองตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) นับแต่วันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล่าว  
ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําพิพากษา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้ประธาน
กรรมการส่งรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารท่ีมีอยู่พร้อมท้ังความเห็นไปยัง 

(๑)๕๙ประธานวุฒิสภา ถ้าข้อกล่าวหาน้ันเป็นเร่ืองตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒)  
(๒)  อัยการสูงสุด ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดอาญาหรือรํ่ารวย

ผิดปกติและผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลตามมาตรา ๕๘ เว้นแต่อัยการสูงสุด หรือเป็นข้าราชการการเมืองอ่ืน
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) 

(๓)  อัยการสูงสุด ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดอาญาหรือรํ่ารวย
ผิดปกติและผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับสูง 

                                                 
๕๗มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๕๘มาตรา ๕๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๙มาตรา ๕๖ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๔)  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา ถ้าผลการไต่สวน
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดทางวินัย หรือมีมูลความผิดต้องให้พ้นจากตําแหน่ง และผู้ถูกกล่าวหา
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าข้อกล่าวหาใดท่ีประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา 
๔๓ (๑) เป็นเร่ืองสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะข้อกล่าวหาน้ันส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาก่อนก็ได้ 

มาตรา ๕๗  ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก
ตําแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อจะดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดิน แล้วแต่กรณี ต่อไปได้ 

ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเน่ืองมาจากความตาย ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปได้ 

หมวด ๕ 
การถอดถอนจากตําแหน่ง 

   

มาตรา ๕๘๖๐เม่ือปรากฏว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ีผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ ส่อ
ไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีใน
การยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอํานาจดําเนินการถอดถอนผู้น้ันออกจาก
ตําแหน่งได้ตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ประธานศาลฎีกา 
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๘) อัยการสูงสุด 
(๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๐) กรรมการการเลือกต้ัง 
(๑๑) ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๔) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๕) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

                                                 
๖๐มาตรา 58 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๒๕ 
 

(๑๖) หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร 
(๑๗) รองอัยการสูงสุด 
(๑๘)  ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
(๑๙) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

มาตรา ๕๘/๑๖๑ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับรายงานจากผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ่ืน หรือผู้บริหารระดับสูง อันเน่ืองมาจากกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงกระทําการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงน้ันมีมูล ให้รายงานไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อให้
ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวโดยเร็ว และให้
นําบทบัญญัติในมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคนมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออก
จากตําแหน่งได้๖๒ 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
วุฒิสภามีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหน่งได้ 

มาตรา ๖๐ กรณีประชาชนร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออก
จากตําแหน่ง ต้องมีผู้ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือจํานวนไม่เกินหน่ึงร้อยคนเพื่อดําเนินการจัดทําคําร้องและ
รับรองลายมือช่ือของประชาชนท่ีเข้าช่ือจํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน๖๓ 

ผู้ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือและผู้เข้าช่ือต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ผู้ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือต้องไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภาก่อนเร่ิมรวบรวมรายช่ือ
ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอ 

มาตรา ๖๑  การร้องขอให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ต้อง
ทําเป็นหนังสือระบุช่ือ อายุ ท่ีอยู่ หมายเลขประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดง
ตนได้ และลงลายมือช่ือของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ท่ีลงลายมือช่ือให้ชัดเจน และต้องระบุ

                                                 
๖๑มาตรา 58/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๖๒มาตรา 59 วรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๖๓มาตรา 60 วรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๒๖ 
 
พฤติการณ์ท่ีกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๘ เป็นข้อๆ อย่างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ 
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ี
ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และต้อง
ระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได้ และให้ยื่นคําร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา 

มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตาม
มาตรา ๕๘ ออกจากตําแหน่ง หรือในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหน่ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓๖๔เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอแล้ว ให้ประธานวุฒิสภาดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาว่าคําร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา 
๖๑ หรือมาตรา ๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ ในกรณีท่ีเห็นว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้วให้ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวน
ข้อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ร้องขอ
หรือผู้ริเร่ิมทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง โดยผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภา 

ในกรณีท่ีประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอท่ีได้แก้ไขตามวรรคหน่ึง ให้ตรวจสอบคําร้อง
ขอดังกล่าวให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอน้ันว่าได้แก้ไขครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ ใน
กรณีท่ีเห็นว่าผู้ ร้องขอหรือผู้ ริ เ ร่ิมได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งเ ร่ืองให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว แต่หากเห็นว่าคําร้อง
ขอน้ันมิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งคําร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิม แต่
ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ร้องขอหรือผู้ริเร่ิมจะยื่นคําร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่ 

มาตรา ๖๔ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหาท่ีมาจากการ
เข้าช่ือร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งมีมูล และได้รายงานไปยัง
ประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๕๖ (๑) แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
มีมติโดยเร็ว๖๕ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการ
ประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๖๕  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงต้องกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ มติท่ีให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

                                                 
๖๔มาตรา 63 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๖๕มาตรา 64 วรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๒๗ 
 

ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง ให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งหรือให้ออกจากราชการ 
นับแต่วันท่ีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้น้ันในการดํารงตําแหน่งใดในทางการเมืองหรือใน
หน่วยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี 

มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีให้เป็นท่ีสุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าว
โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือศาลท่ีมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี 

เม่ือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งแล้ว ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งมติ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกถอดถอนจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว 

หมวด ๖ 
การดําเนินคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

ตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ๖๖ 
   

มาตรา ๖๖๖๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้กล่าวหาว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการ
การเมืองอ่ืนรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้กล่าวหามิใช่ผู้เสียหาย และคํากล่าวหาไม่ระบุ
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจวางระเบียบเก่ียวกับการกล่าวหาตามวรรคหน่ึงได้๖๘ 
บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ 

ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมท้ังผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามวรรค
หน่ึง เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าท่ีด้วย๖๙ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎีกากล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ว่ากระทําความผิดตามวรรคหน่ึง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รับเร่ืองกล่าวหาผู้ดํารง

                                                 
๖๖ช่ือของหมวด 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๖๗มาตรา ๖๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ

กล่าวหาบุคคลตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

๖๙มาตรา 66 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๒๘ 
 
ตําแหน่งดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ี มีอยู่  
ในกรณีนี้ผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกามิได้๗๐ 

กรณีตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และให้นํา
บทบัญญัติในหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง และหมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหน่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม๗๑ 

มาตรา ๖๗  (ยกเลิก)๗๒ 

มาตรา ๖๘  (ยกเลิก)๗๓ 

มาตรา ๖๙  (ยกเลิก)๗๔ 

มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดตาม
มาตรา ๖๖ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่พร้อมท้ังความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป ท้ังน้ี ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๗๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับกับกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีมติว่าข้อกล่าวหาท่ีมาจากการเข้าช่ือร้องขอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตามมาตรา ๖๖ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีผู้เสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคล
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๖๖ ว่าได้กระทําความผิดตามท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ ต่อพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจซ่ึงมีเขตอํานาจเหนือท้องท่ีท่ีเกิดการกระทําความผิดดังกล่าว ให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจท่ีได้รับคําร้องทุกข์กล่าวโทษมีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจ เพื่อให้ออก
หมายจับบุคคลดังกล่าวได้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนให้จับได้โดยไม่มีหมายตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจน้ันมีอํานาจจับบุคคลดังกล่าวได้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจท่ีจับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมท้ังบันทึก
การจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมง 

มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีไม่จําต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
ปล่อยตัวผู้ถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคํา
ร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดท่ีมีการร้องทุกข์กล่าวโทษน้ัน 

                                                 
๗๐มาตรา 66 วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๗๑มาตรา 66 วรรคห้า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๗๒มาตรา ๖๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๓มาตรา ๖๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๔มาตรา ๖๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๗๓/๑๗๕ กรณีท่ีมีการฟ้องคดีอาญาผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หากการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทาง
ทรัพย์สินหรือเป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืน อัยการสูงสุดอาจยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคํา
พิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งอันมิชอบท่ีเป็นการละเมิดน้ันด้วยก็ได้ 

สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับความเสียหายน้ันชดใช้ค่าเสียหายตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ันต่อไป 

มาตรา ๗๔  เม่ือจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือ
แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาท่ีกําหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แล้วแต่กรณี ดําเนินคดีต่อไป 

การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยช่ัวคราว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจพิจารณา ท้ังน้ี ให้นํา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๔/๑๗๖ ในการดําเนินคดีอาญาตามหมวดน้ี ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปใน
ระหว่างถูกดําเนินคดี มิให้นับระยะเวลาท่ีผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหน่ึงของอายุความ 

หมวด ๗ 
การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

   

มาตรา ๗๕๗๗การกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด
รํ่ารวยผิดปกติ ให้ผู้กล่าวหาดําเนินการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผู้ถูกกล่าวหา 
ยังดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไม่เกินห้าปี โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบ้ืองต้นก่อนว่าพฤติการณ์หรือเร่ือง 
ท่ีกล่าวหาน้ันเข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ซ่ึงได้ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. นําบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
น้ันมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐพ้นจากการดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกินห้าปีแล้ว ห้ามมิให้มีการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันตามวรรคหน่ึงอีก แต่ไม่เป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการ 
                                                 

๗๕มาตรา 73/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๗๖มาตรา 74/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๗๗มาตรา 75 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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ป.ป.ช. ท่ีจะยกคํากล่าวหาท่ีได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันรํ่ารวยผิดปกติข้ึนไต่สวนได้ ท้ังน้ี ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันท่ีผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันพ้นจากการดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๖๗๘การกล่าวหาตามมาตรา ๗๕ จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้ ท้ังน้ี 
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

มาตรา ๗๗๗๙ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีกล่าวหาเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง ต่อไป 

มาตรา ๗๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินรายใดของ 
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติและมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าจะมีการโอน  
ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินน้ันไว้ช่ัวคราว ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะยื่นคําร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สิน
น้ันไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้ 

เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินช่ัวคราวตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จัดให้มีการพิสูจน์เก่ียวกับทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่า
ทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัดช่ัวคราวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันไว้ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลซ่ึง
ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องในคดีน้ัน แต่ถ้า
สามารถพิสูจน์ได้ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น 

มาตรา ๗๙  เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้ผู้
ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ถูกกล่าวหาตามรายการ วิธีการและภายในระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 

มาตรา ๘๐  ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา
รํ่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๖๖ ให้ประธานกรรมการส่งเร่ืองให้อัยการ
สูงสุดยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน 

(๒)๘๐ในกรณีผู้ ถูกกล่าวหาเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสํานัก

                                                 
๗๘มาตรา 76 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๗๙มาตรา 77 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๘๐มาตรา 80(2) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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ตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ให้ประธานกรรมการส่งเร่ืองให้อัยการ
สูงสุดยื่นคําร้องต่อศาล ซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดิน 

(๓) ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด ให้ประธานกรรมการยื่น 
คําร้องต่อศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

(๔) ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมิใช่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้
ประธานกรรมการส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดยื่นคําร้องต่อศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้
ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และให้ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ
แต่งต้ังถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก โดยให้ถือว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
การ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการ
แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
คณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ 

กรณีตาม (๑) และ (๒) เม่ืออัยการสูงสุดได้รับรายงานและเอกสาร พร้อมท้ังความเห็น
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งให้ยัง
ไม่สมบูรณ์พอท่ีจะดําเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
โดยให้ระบุข้อท่ีไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการ
สูงสุดต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหน่ึง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจํานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเก่ียวกับการดําเนินคดีได้ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
หรือศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหน่ึงให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยกรณีตาม (๒) 
(๓) และ (๔) ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม๘๑ 

มาตรา ๘๑  ให้อัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี ดําเนินการยื่นคําร้อง
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในคดีท่ีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ท่ีต้อง
แสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 

  

                                                 
๘๑มาตรา 80 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๘๑/๑๘๒ในกรณีท่ีมีคําสั่งของศาลอันเป็นท่ีสุดให้ยกคําร้องของอัยการสูงสุดหรือ
ประธานกรรมการท่ียื่นตามมาตรา ๘๑ และถ้าผู้ถูกกล่าวหามิใช่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และได้
ถูกลงโทษทางวินัยไปก่อนโดยอาศัยเหตุท่ีมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหารํ่ารวยผิดปกติ 
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษและดําเนินการให้ผู้น้ันได้รับความเป็นธรรมตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหาน้ันๆ ในกรณีท่ีไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ท้ังน้ี ในการดําเนินการ
ดังกล่าวห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดข้ึนอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรม
แก่บุคคลดังกล่าวได้ 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาท่ีถูกดําเนินคดีตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาน้ันได้รับความเป็นธรรมตามสมควรตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับการดํารงตําแหน่งทางการเมืองน้ัน แล้วแต่กรณี 
และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

มาตรา ๘๒  การโอนหรือการกระทําใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้
กระทําหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้
ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๗๙ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี มีคําขอโดยทําเป็นคํา
ร้อง ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทําน้ัน ๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะ
แสดงให้เป็นท่ีพอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน 

มาตรา ๘๓ ถ้าศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สิน
เหล่าน้ันได้ท้ังหมดหรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอ่ืนของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในอายุ
ความสิบปี แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินท่ีศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

หมวด ๘ 
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ๘๓ 
   

มาตรา ๘๔๘๔ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังต่อไปน้ี 
ว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่เกินห้าปี 

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ 

                                                 
๘๒มาตรา 81/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๘๓ช่ือของหมวด 8 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๘๔มาตรา 84 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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(๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ 
(๓) พนักงานอัยการ 
(๔) เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(๕) ผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๖) เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
(๗) เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วย

การน้ัน 
(๘) เจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร

ดําเนินการ ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
(๙) เจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงร่วมกระทําความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

หรือ (๘)  
การกล่าวหาตามวรรคหน่ึงจะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้ ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ 

ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย 
ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม

วรรคหน่ึงได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปเกินห้าปีแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะยกคํากล่าวหาท่ีได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันกระทําผิดข้ึนไต่สวนได้ ท้ังน้ี ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่
วันท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพ้นจากตําแหน่งหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๕  คํากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
(๑) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ช่ือหรือตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน

หรืออ้างพยานหลักฐาน 

มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ ท่ีมี
ลักษณะดังต่อไปน้ีข้ึนพิจารณา 

(๑) เร่ืองท่ีมีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสําคัญแห่งคดี หรือ 

(๒)๘๕ เร่ืองท่ีเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมี
คําสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีน้ันได้มีการถอนฟ้องหรือท้ิงฟ้อง หรือเป็นกรณีท่ีศาลยังมิได้วินิจฉัยใน
เน้ือหาแห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากล่าวหาน้ันข้ึนพิจารณาก็ได้ 

                                                 
๘๕มาตรา 86 (2) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๘๗๘๖ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเร่ืองกล่าวหาท่ีมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ีข้ึนพิจารณาก็ได้ 

(๑) เร่ืองท่ีไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทําชัดเจนเพียง
พอท่ีจะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 

(๒) เร่ืองท่ีล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีมีการกล่าวหา และเป็น
เร่ืองท่ีไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

(๓) เร่ืองท่ีเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการ
ดําเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอ่ืนเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การดําเนินการน้ันไม่เท่ียงธรรม 

มาตรา ๘๗/๑๘๗ เร่ืองท่ีกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ืองใดท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันรับไว้พิจารณา ถ้าคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นเร่ืองสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม หรือเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเป็น
กรณีท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกให้หน่วยงาน
น้ันโอนเร่ืองและส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีได้ 

มาตรา ๘๘  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคํากล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 
๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี กระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง 

มาตรา ๘๙  ในกรณีท่ีผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้
ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเน่ืองมาจากได้กระทําการตามมาตรา ๘๘ 
ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษเพื่อจะดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดน้ี ในการน้ีหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเร่ืองกลับไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป 

มาตรา ๘๙/๑๘๘ ในกรณีท่ีมีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอํานาจของศาลเน่ืองจากมี
การจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างดําเนินคดีตามมาตรา ๘๙ ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจขอให้ศาลควบคุม
ตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป และให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 
เพื่อดําเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเร่ืองมาให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการ  

                                                 
๘๖มาตรา 87 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๘๗มาตรา 87/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๘๘มาตรา 89/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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กรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา ให้รายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกสํานวนการสอบสวนพร้อม
พยานหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณาหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้   

การดําเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหน่ึง ย่อมไม่ตัดอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท่ีจะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเข้าร่วมสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวนก็ได้ 

ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหา
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ท่ีใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาน้ันด้วย 

มาตรา ๘๙/๒๘๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเร่ือง 
ท่ีมีการกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี แล้วแต่กรณี หรือส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๘๙/๓๙๐  เม่ือพนักงานสอบสวนได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้
ดําเนินการสอบสวนความผิดในเร่ืองท่ีมีการกล่าวหาร้องเรียนต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
ระเบียบท่ีใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาน้ันด้วย   

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการตามวรรคหน่ึง ให้สั่งการอย่างใดอย่างหน่ึงหรืออาจเรียกสํานวนการสอบสวนมา
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ได้ โดยถือว่าการดําเนินการของพนักงานสอบสวนไม่เสียไปและอาจถือ
เป็นสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาได้ดําเนินการ
ทางวินัยไปตามวรรคหน่ึง และได้มีคําสั่งลงโทษทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา ในการลงโทษทางวินัยดังกล่าวให้
บังคับตามมาตรา ๘๙/๔   

มาตรา ๘๙/๔๙๑  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนได้รับเร่ืองจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าท่ี ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ัง ถอด
ถอนดําเนินการสอบสวนความผิดไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ท่ีใช้บังคับสําหรับการ
ดําเนินการทางวินัยของผู้ถูกกล่าวหาหรือการแต่งต้ังถอดถอนสําหรับผู้ถูกกล่าวหาน้ัน แล้วรายงานผลการ
ดําเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการและให้มีผลบังคับตามมาตรา ๙๒ 
                                                 

๘๙มาตรา 89/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๙๐มาตรา 89/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๙๑มาตรา 89/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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เม่ือได้รับทราบรายงานตามวรรคหน่ึงแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการ
ดําเนินการเก่ียวกับวินัย หรือการดําเนินการเก่ียวกับการแต่งต้ังถอดถอนน้ันไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจดําเนินการตามมาตรา ๙๕ ก็ได้ 

มาตรา ๙๐  ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการให้ 
ผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปอาจจะก่อความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่
สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งพักราชการหรือพัก
งาน เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาได้สั่งพัก
ราชการหรือพักงาน แล้วต่อมาผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อดําเนินการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้ารับราชการ
หรือทํางานในตําแหน่งเดิม 

มาตรา ๙๑  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่
มีมูลให้ข้อกล่าวหาน้ันเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดให้
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๒ 
(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๗ 

มาตรา ๙๒  ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณา
พฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทําความผิดวินัย ให้ประธาน
กรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอด
ถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้น้ันเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดย 
ไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ถูกกล่าวหาน้ัน ๆ แล้วแต่กรณี 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
การ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการ
ส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธาน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว โดยให้ถือเอา
รายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนด้วย และเม่ือ
ดําเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้มี
คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันท่ีได้มีคําวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย 

สําหรับผู้ ถูกกล่าวหาซ่ึงไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัยเม่ือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทําผิดในเร่ืองท่ีถูกกล่าวหาให้ประธาน
กรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
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มาตรา ๙๓  เม่ือได้รับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหน่ึงและวรรคสามแล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง และ
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนส่งสําเนาคําสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ออกคําสั่ง 

มาตรา ๙๔  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการตาม
มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนผู้น้ันกระทําความผิดวินัยหรือกฎหมาย
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาน้ันๆ 

มาตรา ๙๕  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 
๙๓ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๓ ไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควรหรือในกรณีท่ีจําเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งให้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอ่ืน
ซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีบริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งต้ังกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ีให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็นข้าราชการตุลาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ 
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙๖๙๒ผู้ถูกกล่าวหาท่ีถูกลงโทษตามมาตรา ๘๙/๔ หรือมาตรา ๙๓ จะใช้สิทธิ
อุทธรณ์ดุลพินิจในการกําหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหาน้ันๆ ก็ได้ ท้ังน้ี ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้
รับทราบคําสั่งดังกล่าว 

มาตรา ๙๗  ในกรณีท่ีข้อกล่าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีความผิดทาง
อาญา ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟ้องคดีต่อศาล
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดย
ให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง 

เม่ืออัยการสูงสุดได้รับรายงานและเอกสาร พร้อมท้ังความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามวรรคหน่ึงแล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์
พอท่ีจะดําเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป โดยให้ระบุ
ข้อท่ีไม่สมบูรณ์น้ันให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดต้ัง
คณะทํางานข้ึนโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจํานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้

                                                 
๙๒มาตรา 96 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเก่ียวกับการ
ดําเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟ้องคดีเองหรือแต่งต้ังทนายความให้ฟ้องคดีแทน 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีโดยถือเป็น
อัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดี
แทนก็ได้๙๓ 

มาตรา ๙๘๙๔เม่ือจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ 
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๔/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘/๑๙๕ กรณีท่ีมีการฟ้องผู้ ถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญาต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจ 
ในการพิจารณาคดี ให้ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามท่ีเห็นควร  

ในการดําเนินคดีตามวรรคหน่ึง ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบไต่สวน 
ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มาใช้บังคับกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ทหารด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ในการดําเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาล
ทหารสูงสุดกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๘/๒๙๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๓/๑ มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดตาม
มาตรา ๙๑ นอกจากดําเนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แล้วหากปรากฏข้อเท็จจริงในการไต่
สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือ 
ออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังความเห็นไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิก
ถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตน้ันด้วย 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรค
หน่ึงโดยอนุโลม 

  

                                                 
๙๓มาตรา 97 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๙๔มาตรา 98 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๙๕มาตรา 98/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๙๖มาตรา 98/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๓๙ 
 

หมวด ๙ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

   

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปน้ี 
(๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี 

(๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว 

(๔)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้น้ันสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐตําแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๙๗ 

ให้นําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสอง 
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซ่ึง
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้า
ของจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีจําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

  

                                                 
๙๗ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนด

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔” 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๔๐ 
 

มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๙๘ 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซ่ึงพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑๙๙ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดน้ี ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

หมวด ๙/๑๑๐๐ 
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   

มาตรา ๑๐๓/๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทําคําร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคํา หรือผู้ท่ีแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลใดเก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าท่ี การรํ่ารวยผิดปกติ หรือข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็น
พยานท่ีมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ท้ังน้ี ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการท่ัวไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมาย
ดังกล่าวสําหรับบุคคลเหล่าน้ันด้วย๑๐๑ 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ช่ือเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่าง
หน่ึงอย่างใดของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา เน่ืองจากการดําเนินการ
หรือการให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลน้ันมีสิทธิยื่นคําร้องต่อ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าท่ีจําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญาด้วย 

                                                 
๙๘ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓” 
๙๙มาตรา 103/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๑๐๐หมวด 9/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๑๐๑ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ

คุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔” 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๔๑ 
 

มาตรา ๑๐๓/๓  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีเงินสินบนแก่บุคคลตามมาตรา ๓๐ 
หรืออาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง แล้วแต่กรณี 
จากงบประมาณตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๑๐๒ 

มาตรา ๑๐๓/๔  ในกรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดําเนินการหรือให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และสมควรได้รับยกย่องให้เป็น
แบบอย่างแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนโดยท่ัวไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และระดับตําแหน่งให้แก่บุคคลน้ันเป็นกรณีพิเศษ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๐๓/๕  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เม่ือ
บุคคลน้ันร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าท่ีในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้ง
หรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเน่ืองจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลน้ันและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบ้ืองต้นอันควรเช่ือได้ว่าน่าจะ
มีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอ่ืนใด
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

มาตรา ๑๐๓/๖  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องในการกระทํา
ความผิดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน หากได้ให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอัน
เป็นสาระสําคัญในการท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยช้ีมูลการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
รายอ่ืนน้ัน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด๑๐๓  

มาตรา ๑๐๓/๗  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐน้ัน มีหน้าท่ีแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติท่ียื่นประจําปี เพื่อให้มีการตรวจสอบ
เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินและการคํานวณภาษีเงินได้ในโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๑๐๔   

ในกรณีท่ีปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าบุคคล
หรือนิติบุคคลใดท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และกรณีมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
                                                 

๑๐๒ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔” 

๑๐๓ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔” 

๑๐๔ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔” 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๔๒ 
 
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลน้ัน แล้วแต่กรณี ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องรับเร่ืองดังกล่าวไป
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี แล้วให้หน่วยงานของรัฐน้ันมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินการให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป  

นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร 
เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากการใช้อํานาจ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกําหนดมาตรการเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐน้ันดําเนินการไป
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเร่ืองน้ันแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ 

มาตรา ๑๐๓/๘   ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ 
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง โดย
หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย 

หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๐๓/๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและ
ข้ันตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคดีท่ีอยู่ระหว่างการไต่สวนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดย
ให้มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ท้ังน้ี โดยคํานึงถึง
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีด้วย 

หมวด ๙/๒๑๐๕ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจงัหวัด 

   

มาตรา ๑๐๓/๑๐ ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคนหน่ึงและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  

มาตรา ๑๐๓/๑๑  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

(ก) มีคุณสมบัติ 
(๑) เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
                                                 

๑๐๕หมวด 9/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นท่ียอมรับในลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซ่ึงองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพท่ีมี
กฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพให้การรับรอง 

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม  
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้ว่าคดีน้ันจะยังไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ

หรือเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท  

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๗) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด 

มาตรา ๑๐๓/๑๒   ในการแต่งต้ังกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงมีจํานวนเก้าคน ทําหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอ
รายช่ือเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานหรือ
องค์กรในแต่ละจังหวัดตาม (๑) ถึง (๙) โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละหน่ึงคน 

(๑) สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา 
(๒) สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
(๓) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน   
(๔) สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด 
(๕) กลุ่มอาสาสมัคร 
(๖) องค์กรเอกชน 
(๗) องค์กรเกษตรกร 
(๘) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน 
(๙) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 
ในกรณีท่ีมีผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรตามวรรคหน่ึงไม่ครบจํานวน หรือไม่สามารถ

ดําเนินการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดได้ ให้ดําเนินการไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหน่ึงประชุมและเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ
สรรหา 
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ให้เลขาธิการแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ช. คนหน่ึงทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการสรรหาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐๓/๑๓  การคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดยื่นความประสงค์เพื่อเข้ารับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหาโดยให้แจ้งความประสงค์ว่า
ต้องการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใด  

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจํานวนสองเท่าของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกซ่ึงจะต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ท่ีได้รับการ
เสนอช่ือน้ัน 

(๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (๒) และแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 

(๔) ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายช่ือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดท่ีได้รับการแต่งต้ังในราชกิจจานุเบกษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารับการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ และวิธีการ
เลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

มาตรา ๑๐๓/๑๔  ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดต้อง 

(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล

กําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๕) ไม่เป็นสมาชิก เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนของพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งต้ังบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ได้รับ

แต่งต้ังจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ต่อเม่ือได้ลาออกหรือได้พ้นจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล้ว ซ่ึงต้องกระทําภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง แต่ถ้าผู้น้ันมิได้ลาออกหรือได้พ้นหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าผู้น้ันมิเคยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดและให้ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ังใหม่ 
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มาตรา ๑๐๓/๑๕  ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งสี่ปีนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ังและจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินหน่ึงวาระไม่ได้ไม่ว่าในจังหวัดใด 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง
ใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดชุดใหม่เข้ามา
ปฏิบัติหน้าท่ีเม่ือสิ้นสุดวาระของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดชุดเดิม ให้
ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

มาตรา ๑๐๓/๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ หรือกระทําการฝ่าฝืน

มาตรา ๑๐๓/๑๔ 
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 
(๖) กระทําการใดอันมีลักษณะเป็นความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๗) ในกรณีท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนเข้าช่ือร้องขอต่อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้ใดกระทําการขาด
ความเท่ียงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ท่ีเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักด์ิ
ของการดํารงตําแหน่งอย่างร้ายแรง 

(๘) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือรํ่ารวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบหรือ
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

(๙) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  
ในกรณีท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้ใดถูกกล่าวหาตาม 

(๗) หรือ (๘) หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดให้กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าท่ีไว้ก่อนก็ได้  

มาตรา ๑๐๓/๑๗  ในกรณีท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๐๓/๑๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ังใหม่
โดยเร็วและให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน เว้นแต่มีระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๔๖ 
 

มาตรา ๑๐๓/๑๘  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมี
อํานาจหน้าท่ีในเขตจังหวัดดังน้ี 

(๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับ
ประชาชนและส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ทุจริต โดยดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริต 
รวมท้ังดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

(๒) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่ืองกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐาน
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหน้ีสินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบท่ียื่นต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  

(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวน
ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

กรณีตามวรรคหน่ึง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีได้  

มาตรา ๑๐๓/๑๙   ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีหน้าท่ี
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา ๓๙  

มาตรา ๑๐๓/๒๐   กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

มาตรา ๑๐๓/๒๑   ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจําจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด” เป็นส่วนราชการในสังกัด
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดหรืองานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 
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หมวด ๑๐ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   

มาตรา ๑๐๔๑๐๖ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๑๐๕  สํานักงาน ป.ป.ช. มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการทุจริตในวง

ราชการและการเมือง 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้
เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ให้ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ 

มาตรา ๑๐๗  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับ
การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินการ
อ่ืนของสํานักงานโดยเฉพาะในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหน้าท่ีของส่วน
ราชการดังกล่าว 

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง การทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การ
ออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทาง
วินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษสําหรับข้าราชการและลูกจ้างสํานักงาน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งของข้าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. 

(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี 
และการลาหยุดราชการของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 

(๕) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งกายของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๖) การจ้างและการแต่งต้ังบุคคลเพื่อเป็นผู้เช่ียวชาญ หรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้านอัน

จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมท้ังอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย 
(๗) การแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย 
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน ป.ป.ช. 

                                                 
๑๐๖มาตรา 104 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างสํานักงาน ป.ป.ช. รวมท้ังการ

กําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจําปี การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนของลูกจ้าง
สํานักงาน ป.ป.ช. 

(๑๒)๑๐๗ การกําหนดค่าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะบุคคลท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งต้ัง 

(๑๓)๑๐๘ การวางระเบียบว่าด้วยการจัดทํา การเปิดเผย การเผยแพร่ การเก็บรักษา และ
การทําลายเอกสารและข้อมูลท่ีอยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
ท้ังน้ี เอกสารและข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบ วิธีการหรือช่องทางท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ด้วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเม่ือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๐๘  ให้สํานักงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติคนหน่ึง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ข้ึนตรงต่อประธานกรรมการ
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะให้มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกิจการของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อการน้ีเลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ท้ังน้ี 
ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๙  ให้เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งหกปี และให้ดํารงตําแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(๓) ลาออก 
(๔) มีพระบรมราชโองการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

วุฒิสภา 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออก หรือปลดออก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดท่ีกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

                                                 
๑๐๗มาตรา 107 (12) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๑๐๘มาตรา 107 (13) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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(๙) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกพรรค
การเมือง กรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

(๑๐) เป็นผู้จัดการ กรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือองค์การใด ๆ ซ่ึงดําเนินธุรกิจเพื่อหากําไร 

มาตรา ๑๑๐๑๐๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และมีอํานาจกําหนดตําแหน่งและการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเทียบเคียงกับการกําหนดตําแหน่งตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้จําแนกประเภทตําแหน่งเป็น
ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมและตําแหน่งท่ัวไป โดยพิจารณาจากสาขาอาชีพ ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และอํานาจหน้าท่ีของแต่ละประเภทตําแหน่งน้ัน 

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
คําว่า “ก.พ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คําว่า “ส่วนราชการท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานบุคคลร่วมเป็นกรรมการเพื่อทําหน้าท่ีในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็ได้ 

ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าท่ีเป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ก็ได้ โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํา
กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
และคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. ด้วย 

มาตรา ๑๑๐/๑๑๑๐ ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารง
ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมน้ัน จะต้องเป็นผู้ท่ีมีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็น
ผู้สําเร็จปริญญาทางกฎหมาย และเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือ
การให้ความเห็นทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

สําหรับตําแหน่งข้าราชการประเภทท่ัวไป ให้จําแนกประเภทตําแหน่งตามสาขาอาชีพ
และตามภารกิจของลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังน้ี โดยจะให้มีตําแหน่งประเภทวิชาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้ 

ในส่วนของตําแหน่งทางบริหารน้ัน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

                                                 
๑๐๙มาตรา 110 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
๑๑๐มาตรา 110/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๑๑๑ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้นํากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา ๑๑๒  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. และ
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งต้ัง 

(๑) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

(๒) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการหรือเทียบเท่า ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

(๓) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้
มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 

มาตรา ๑๑๓๑๑๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๑๔  ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

มาตรา ๑๑๕  ให้สํานักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
แล้วแต่กรณี ในการน้ี คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๑๖  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕ หรือ
ในการพิจารณาเร่ืองใดเก่ียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ถ้าเลขาธิการร้องขอ 
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวข้อง อาจอนุญาตให้เลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมาช้ีแจงได้ 

มาตรา ๑๑๗  ให้สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า 

  
                                                 

๑๑๑มาตรา 113 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ๕๑ 
 

หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 
   

มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ (๑) 
หรือมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑๙  เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็น
เท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒๐  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ท่ีได้มาเน่ืองจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
มิใช่เป็นการกระทําตามหน้าท่ีราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือ
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒๑  ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทําให้สูญ
หายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานน้ัน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒๒  เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ
มาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้
รู้เห็นยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้น้ันไม่มี
ความผิด 

มาตรา ๑๒๓  เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ี
อาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีน้ัน เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ี
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือ
ปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒๓/๑๑๑๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง
หรือหน้าท่ี หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สอง
หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๑๑๒มาตรา 123/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๑๒๔๑๑๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๒๕  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู้ใดปฏิบัติหน้าท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม กระทําความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษท่ี
กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหว่างท่ียังไม่มีประธานศาล
ปกครองสูงสุดให้คณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มีจํานวนสิบสี่คนประกอบด้วย ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลทุกแห่งซ่ึงเลือก
กันเองให้เหลือเจ็ดคน และผู้แทนพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหน่ึงคน
ซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการ 

มาตรา ๑๒๗  ให้กรรมการท่ีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งเพียงก่ึงหน่ึงของวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา 
๑๒ และมิให้นําบทบัญญัติท่ีให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว มาใช้บังคับกับกรรมการดังกล่าว 

มาตรา ๑๒๘  บรรดาเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้รับไว้ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยให้
การดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท่ี
กระทํามาแล้วเป็นอันใช้ได้ ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด 

ในกรณีท่ีเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนตามวรรคหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๒๙  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้แสดงไว้
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
เก็บอยู่ท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ให้
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และหากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งเกิน
ห้าปีแล้วจะทําลายเสียก็ได้ 

                                                 
๑๑๓มาตรา 124 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๑๓๐  ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ท้ังน้ี จนกว่าจะได้มี
ระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีออกใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงิน
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 
๒๕๑๘ ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ให้ข้าราชการและลูกจ้างท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึง ดํารงตําแหน่งและได้รับเงินเดือนรวมท้ัง
เงินประจําตําแหน่งไม่ต่ํากว่าเดิม 

มาตรา ๑๓๒  ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี จนกว่าจะมีการแต่งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา ๑๓๓  เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซ่ึงได้รับสัมปทานจากรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังน้ี ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้า
เป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ถ้าได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญา หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ ให้คงถือไว้ซ่ึงสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวน้ันได้ต่อไปจนกว่าจะครบ
อายุสัมปทานหรือครบอายุสัญญา 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัต ิ

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑๔ ก หน้า ๑ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 
๓๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของ
รัฐ ไต่สวนข้อเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน่งใน
ระดับสูงออกจากตําแหน่ง หรือดําเนินคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และ
ไต่สวนวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ี โดย
มาตรา ๓๒๙ บัญญัติให้ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
สองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงมาตรา ๓๓๑ บัญญัติให้กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกระทําอันเป็นการรํ่ารวยผิดปกติและการทุจริตต่อหน้าท่ี 
การกระทําอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อกล่าวหา ตลอดจนโทษท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้รับในกรณีท่ีกระทําการโดยขาดความเท่ียงธรรม กระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ประกอบกับมาตรา ๓๐๒ 
บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานธุรการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอ่ืน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๒๒ ก หน้า ๔ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓(๒) ,มาตรา ๕๕, มาตรา ๕๖(๑), มาตรา ๖๖ และยกเลิกมาตรา ๖๗ – ๖๙  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการดําเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกระทําผิดยัง
มีข้อจํากัดบางประการ โดยกําหนดให้ต้องมีผู้เสียหายมายื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะ
สามารถดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ทําให้บางกรณีแม้มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าว
กระทําผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไม่สามารถดําเนินการกับบุคคลน้ันได้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจและวิธีการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้การปราบปราม
การทุจริตในกรณีดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๒๖ ก หน้า ๑ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๙/๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ
เป็นต้นไป 
 มาตรา ๖7  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีออกตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ซ่ึงมีผลใช้บังคับอยู่ในวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า
จะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ  
 มาตรา ๖8  บรรดาการดําเนินการใดๆ ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการไต่สวน 
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้กระทําไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้เป็นอันใช้ได้ 
 มาตรา 69  บรรดาคดีท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน่งตํ่ากว่าระดับ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาแล้ว ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ การดําเนินการต่อไปในคดีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  
 มาตรา ๗0  ในระหว่างท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีการจัดตําแหน่งข้าราชการ เพื่อให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให้นําบัญชี
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๗1  บรรดาบทบัญญัติใดท่ีได้บัญญัติไว้ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีเป็น
เร่ืองเดียวกัน หรือท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีแทน 
 มาตรา ๗2  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการวางระเบียบตามมาตรา ๑๐๓/๓ กําหนด
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓/๘ ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดหน่ึงร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ 
 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอํานาจในการ
กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าท่ี นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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 มาตรา ๗3  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปโดยให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติท่ีได้ประกาศใช้บังคับในระหว่างวันท่ีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี และให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญน้ีภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี และโดยท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ (๓) ได้
กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอํานาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง
หรือข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งต้ังแต่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผดิ
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือข้าราชการในระดับท่ีตํ่ากว่าท่ีร่วมกระทําความผิดกับ
ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการด้วย ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการไต่สวนเจ้าหน้าท่ีของรัฐข้ึนใหม่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญยังได้เปลี่ยนแปลงขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการสรรหาคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น รวมท้ังจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุง
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินและ
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 
 


