พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ได้มกี ารปฏิรูปกลไกทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพในหลายด้าน สรุปดังนี้

๑. ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

๒. ด้านการไต่สวนข้อเท็จจริง

๓. ด้านประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลบุคคล

๑.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนใหผ้ ู้มีหน้าทีย่ ื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน ฯ ในบางตาแหน่ง
ต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ
ให้สาธารณาชนทราบ จึงอาจถูกตรวจสอบโดย
ประชาชนได้โดยการชี้ช่อง แจ้งเบาะแส
๑.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้อานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ง. โดยเสนอข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับการทาธุรกรรมการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินจากสานักงาน ป.ป.ง.
๑.๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติไว้ชั่วคราว หาก
ตรวจสอบพบว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ก่อนศาลมีคาสั่ง
(ป้องกันการยักย้าย โอนแปรสภาพ)
๑.๔ กาหนดตาแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศป.ป.ช.
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รอง ฯ
และสมาชิกสภาท้องถิ่นของ ฯ เป็นผู้ดารง
ตาแหน่ง
ทางการเมือง ฯ มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการแสดง
ทรัพย์สิน

๒.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจไต่สวนและวินิจฉัย
ความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผอ.กอง หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เป็นการแบ่งเขตอานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)
ออกจากกัน)
๒.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้เลขาธิการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ทาให้สามารถ
แบ่งแยกเรื่องกล่าวหาเข้ามาสู่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก่อนเข้าสู่ขั้นไต่สวนข้อเท็จจริง (เรื่องกล่าวหามายัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยังไม่มีมูลความผิดเพียงพอทีจ่ ะ
ทาการไต่สวนข้อเท็จจริงได้) และหากพบว่าคดีไม่มีมูล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้
๒.๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายอานาจให้
คณะอนุกรรมการไต่สวนหรือมอบหมายให้พนักงาน
ไต่สวนที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อดาเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขั้นต้น และ
ประธานอนุฯไม่จาเป็นต้องเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่ เดิม
ประธานอนุฯ ต้องเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. (เพื่อให้
การไต่สวนคล่องตัว รวดเร็ว)
๒.๔ พนักงานไต่สวนตามข้อ ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งมี
อานาจเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถแจ้งหน่วยงานหรือ
สถาบันการเงิน ดาเนินการให้กรรมการฯ อนุกรรมการฯ
ไต่สวน เข้าถึงข้อมูล ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง
ที่กล่าวหาได้ ส่วนข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึง สามารถ
ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้มี คาสั่งให้เข้าถึงข้อมูลได้
๔. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๔.๑ การคุ้มครองพยาน การให้รางวัลตอบแทนแก่
ผู้แจ้งเบาะแส หรือการยกย่องบุคคล
๔.๒ การกันบุคคลเป็นพยาน
๔.๓ การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคานวณราคา
กลาง
๔.๔ การฟ้องคดีโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(คดีที่คณะกรรมการ .ป.ช.
ป มีมติชี้มูล ซึ่งมีความเห็น
ไม่ตรงกับอัยการสูงสุด ป.ป.ช. สามารถแต่งตั้งพนักงาน
ไต่สวนฟ้องคดีแทนได้ (เดิมต้องแต่งตั้งทนายความ
ฟ้องแทน))
๔.๕ การจัดให้มีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
๔.๖ การนับอายุความในการดาเนินคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี
ในระหว่างดาเนินคดีไม่ให้นับระยะเวลาหลบหนีรวม
เป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
สธน.ทหาร
๗ มิ.ย.๕๕

ข้อพิจารณา
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทอานาจหน้าที่ องค์กรตรวจสอบ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบกับปัจจุบัน
สภาพปัญหาการทุจริตและการกระทาผิดซับซ้อนรุนแรง จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบานของคณะกรรมการ
ัติง
ป.ป.ช. ให้มีอานาจมากขึ้น
เพื่ออนุวัติการกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริต จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแก้ไขเพิ่มเติมมากเกือบทุกมาตรา

สรุปสาระสาคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม
๑. บัญญัติ ตาแหน่ง ปล .กห. เป็น “ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ” (มาตรา ๔)
เดิมบัญญัติเฉพาะ ผบ.ทสส. , ผบ.เหล่าทัพ
๒. ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามข้อ ๑ มีหน้าที่และอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
๒.๑ ยื่นบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ
.ป.ช.ปทุกครั้งทีเ่ ข้ารับ
ตาแหน่ง และเมื่อพ้นจากตาแหน่ง(มาตรา ๓๙) หากจงใจไม่ยื่นฯ ภายในเวลาที่กาหนด( ๓๐ วันนับแต่วันเข้ารับตาแหน่งหรือพ้นจาก
ตาแหน่ง (มาตรา ๓๓) หรือจงใจยื่นเอกสารเท็จ ฯลฯ) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองวินิจฉัย และถ้ามีคาวินิจฉัยว่ามีการกระทาดังกล่าวให้พ้นจากตาแหน่ง และห้ามดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่พน้ ตาแหน่ง ฯลฯ (มาตรา ๔๑) เดิมให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันครบกาหนดต้องยื่นบัญชีฯ หรือตั้งแต่วันที่ตรวจ
พบ
๒.๒ หากมีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ฯ ส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย ฯลฯ วุฒิสภามี
อานาจถอดถอนออกจากตาแหน่งได้ (มาตรา ๕๘)
๒.๓ การกล่าวหาฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้กล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เกิน ๕ ปี (มาตรา ๘๔) เดิมไม่เกิน ๒ ปี
๓. การดาเนินคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ถ้าผู้ถูกกล่ าวหาหลบหนีไปในระหว่างดาเนินคดี มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูก
กล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ (มาตรา ๗๔/๑) เดิมอายุความนับตามปกติตามฐานความผิด (นับจากวันเกิดเหตุ)

๓. การดาเนินคดี
อาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
หลบหนีไปในระหว่าง
ดาเนินคดีมิให้นับ
ระยะเวลาที่ผู้ถูก
กล่าวหาหลบหนีรวม
เป็นส่วนหนึ่งของ
อายุความ (มาตรา
๗๔/๑) เดิมอายุความ
นับตามปกติตามฐาน
ความผิด (นับจากวัน
เกิดเหตุ)

หมายเหตุ : กฎหมาย = พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)
สธน.ทหาร
๗ มิ.ย.๕๕

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบั ญญัติ ป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบั ญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในวง
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๓) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแสดงทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก หน้า ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
เจ้ า พนั ก งานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ และให้ ห มายความรวมถึ ง กรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง
ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(๗)๒ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๘) ๓ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๙)๔ (ยกเลิก)
“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”๕ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง หรือกรมสําหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้ บั ญชาการเหล่ าทั พสํ าหรั บข้ าราชการทหาร ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ บั ญชาการตํ ารวจแห่ งชาติ ปลั ด
กรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่
มีฐานะเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผู้ดํารงตําแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ

๒

มาตรา 4 นิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” (7) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๓
มาตรา 4 นิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” (8) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๔
มาตรา 4 นิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” (9) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๕
มาตรา 4 นิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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“ผู้บริหารระดับสูง”๖ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับสูง กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่
ผู้อํานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้
อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มีอํานาจหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้อํานวยการกอง”๗ หมายความว่า ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการ
ระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตาม
กฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระทําอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
“ผู้ ถู ก กล่ า วหา” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ถู ก กล่ า วหาหรื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ ป รากฏแก่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทําการอันเป็นมูลที่จะนําไปสู่การ
ถอดถอนจากตํ า แหน่ ง การดํ า เนิ น คดี อ าญา การขอให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น หรื อ การ
ดําเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึง
ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําดังกล่าวด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
“อนุ ก รรมการ” หมายความว่า อนุ ก รรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต
แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ หรือ
พนักงานซึ่งมาช่วยราชการในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“พนักงานไต่สวน”๘ หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยแต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ระดับชํานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๖

มาตรา 4 นิยามคําว่า “ผู้บริหารระดับสูง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๗
มาตรา 4 นิยามคําว่า “ผู้อํานวยการกอง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่ง
หรื อ หน้ า ที่ ทั้ง ที่ ตนมิไ ด้มี ตํา แหน่ ง หรื อหน้ า ที่ นั้ น หรื อ ใช้ อํา นาจในตํ า แหน่ง หรือ หน้ า ที่ ทั้ง นี้ เพื่ อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” หมายความว่า การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดง
รายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งได้ ยื่ น เมื่ อ พ้ น จากตํ า แหน่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับตําแหน่งในลักษณะที่
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ
“ร่ํารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มากผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่
มาตรา ๕ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบกับ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศและระเบี ย บตามวรรคหนึ่ ง ที่ มี ผ ลเป็ น การทั่ ว ไป เมื่ อ ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๖๙ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดย
ย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเป็ น ผู้ ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ประธาน
กรรมการ และกรรมการ
มาตรา ๗๑๐ การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนห้าคน ประกอบด้วยประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นําฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้
๘

มาตรา 4 นิยามคําว่า “พนักงานไต่สวน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๙
มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๑๐
มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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คณะกรรมการสรรหามี หน้ า ที่ ส รรหาและจั ด ทํ า บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กจํ า นวนเก้ า คนเสนอต่ อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุทําให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้อง
ลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ากรรมการที่
เหลืออยู่นั้น มีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ
การคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ใน
กรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ใน
กรณี ที่ วุ ฒิ ส ภาไม่ เ ห็ น ชอบในรายชื่ อ ใด ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นให้ ส่ ง รายชื่ อ นั้ น กลั บ ไปยั ง
คณะกรรมการสรรหาพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็น
ด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานํา
ความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงแต่ ง ตั้ ง ต่ อ ไป แต่ ถ้ า มติ ที่ ยื น ยั น ตามมติ เ ดิ ม ไม่ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ เ ริ่ ม
กระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ดําเนินการดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาบุคคลตาม (๑) ได้ภายในเวลาที่กําหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
จํานวนสามคน และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จํานวนสองคนเป็นกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม (๑) แทน
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ประชุ ม และเลื อ กกั น เองให้ ค นหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
มาตรา ๘๑๑ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๙๑๒ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร
สูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ ตรวจการแผ่นดิ น กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิท ธิ
มนุ ษ ยชนแห่ง ชาติ หรื อเคยรั บ ราชการในตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า รองอั ย การสู ง สุ ด อธิบ ดีห รื อ ผู้ ดํ า รง
ตําแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ศาสตราจารย์ หรือเคยเป็นทนายความ หรือผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมายโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๑

มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๑๒
มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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สามสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งสภาทนายความ หรือองค์การพัฒนาเอกชน หรือองค์กร
วิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา
มาตรา ๑๐๑๓ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสามปี
ก่อนดํารงตําแหน่ง
(๓) เป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๗) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๙) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๑๐) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๑๓) เคยถูก ไล่ ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๔๑
(๑๖) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๑๑๔ ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหา
ผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
๑๓

มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๑๔
มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
เมื่ อวุ ฒิ ส ภาให้ ความเห็ น ชอบบุค คลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้ รับ ความ
ยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจาก
การเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระตาม (๔) แล้ว ซึ่งต้องกระทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ แต่
ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือก
หรือได้รับความเห็นชอบให้เป็นกรรมการ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพ้น
จากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
(๕) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖
(๗) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือ
ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๔๑๕ เมื่อกรรมการพ้นจากตําแหน่ง ให้เริ่มดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้
ดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา
มาตรา ๑๕๑๖ ให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต่อประธานวุฒิสภาเมื่อเข้ารับตําแหน่งและพ้นจาก
๑๕

มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๑๖
มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ตําแหน่ง และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา
๑๑๙ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง จะเปิดเผยได้แต่เฉพาะกรณีที่
ต้องดําเนินการตามวรรคสาม หรือเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด
และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีที่
เจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการเปิดเผย ซึ่งในกรณีนี้ให้ประธาน
วุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภา
ในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๑๗ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการผู้ใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรมจงใจฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง
อย่างร้ายแรง เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่งได้
มติของวุฒิสภาให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา ๑๗๑๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการผู้ใดร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
คําร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
กระทําการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนและให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับ
คําร้องแล้ว ให้ส่งคําร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อ
พิจารณาพิพากษา
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งรับคําร้อง
กรรมการผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ยกคําร้องดังกล่าว
ในกรณีที่กรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวรรคสาม และมีกรรมการเหลืออยู่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ ทําหน้าที่เป็น
กรรมการเป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งได้จนกว่ากรรมการที่ตนดํารงตําแหน่ง
๑๗

มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๑๘
มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๙

แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองว่าผู้นั้นกระทําความผิด
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาให้
ยกคําร้อง ให้กรรมการที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสามมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
และประโยชน์อื่นใดในระหว่างที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นเต็มจํานวน
การดําเนินคดีในชั้นศาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๑๘ เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการ และกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๒
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๙๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตาม
หมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหน่ง
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็นเพื่อส่งไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนิน
คดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๒) และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๒) หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการกองร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุ จ ริตต่ อหน้ าที่ห รื อกระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้าที่ ราชการหรื อ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งดําเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ํากว่าที่ร่วมกระทําความผิดกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ ที่ ก ระทํ า ความผิ ด ในลั ก ษณะที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ น สมควร
ดําเนินการด้วย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) กําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
(๖) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความมี อ ยู่ จ ริ ง รวมทั้ ง ความเปลี่ ย นแปลงของ
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง
๑๙

มาตรา 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๑๐

รายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๗) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๘) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ ร้ อ มข้ อ สั ง เกตต่ อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย
(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่
การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม
(๑๒) ดํ า เนิ น การส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ขอให้ ศ าลมี คํ า สั่ ง หรื อ คํ า
พิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิ
ประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอัน
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
(๑๓) ดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อ สัตย์สุ จริต รวมทั้ง ดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่ มบุคคลมีส่ วนร่วมในการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
(๑๔) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บด้ า นการต่ า งประเทศโดยเป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ
ระหว่ างประเทศเพื่ อประโยชน์ในการป้องกั นและปราบปรามการทุจ ริต ทั้ งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต
(๑๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
(๑๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗) ดํ า เนิ น การอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ บั ญ ญั ติ ห รื อ
กฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้
เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ เ ป็ นการตั ด อํ า นาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ จ ะ
ดําเนินคดีตามที่เห็นสมควรต่อไป หรืออาจส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการต่อไปก็ได้
การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ การตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได้
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ไต่สวนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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มาตรา ๒๐๒๐ การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๒๑ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทําหนังสือ
แจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการมี อํานาจหน้ าที่ดําเนินการประชุ มและเพื่อรักษา
ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามความจําเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๒๓ การลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของจํ า นวนกรรมการ
ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มีอ ยู่ ไม่ ว่ า เป็ น การลงมติ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้๒๑
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๔ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกไว้ด้วย
มาตรา ๒๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ห้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง หลายอั น จํ า เป็ น แก่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
ให้ถ้อยคําหรือให้ให้ถ้อยคําเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง
(๒) ดําเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทํา
การหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร
ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๒๐

มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๒๑
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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(๓) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ าเดินทางและ
ค่าตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี๒๒
้
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๒๕/๑๒๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแจ้งให้หน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดดําเนินการจัดให้กรรมการหรือ
อนุกรรมการไต่สวนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐานเพียงพอว่าเกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่กล่าวหา เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนจะขอเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานนั้น
ข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดที่กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้ศาลมี
คําสั่งให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
มาตรา ๒๖ ในการดํ า เนิ น คดี อ าญากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือ
พิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ
(๒) ดําเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูก
กล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการต่อไป
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวน ดําเนินการแทนก็ได้๒๔
การดําเนินการของพนักงานไต่สวนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๒๕
๒๒

ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่า
ด้วยการแต่งตั้งทนายความและการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒๓
มาตรา 25/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๒๔
มาตรา 26 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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มาตรา ๒๗๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการนี้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ จะ
มอบหมายให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการดําเนินการแทนก็ได้ โดยสําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘/๒
มาตรา ๓๗/๒ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕/๑ ให้ ส ามารถมอบหมายให้ พ นั ก งานไต่ ส วนซึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบสํานวนลงนามแทนด้วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๒๘๒๗ ในกรณีที่ไ ม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการแทน
ให้ผู้ทําหน้าที่ประธานกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ
ประธานกรรมการ
มาตรา ๒๘/๑๒๘ ในกรณีที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ทําหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุ ก าร โดยคณะทํ า งานมี อํ า นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ แ ละรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลหรือฟ้องคดีต่อไป
มาตรา ๒๘/๒๒๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการต้องยื่นคําร้องต่อศาลหรือมีอํานาจฟ้องคดีเอง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานไต่สวน
ซึ่ ง มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในระดั บ เนติ บั ณ ฑิ ต หรื อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างกฎหมายและมี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานดําเนินการดังกล่าวในศาลแทนในฐานะผู้รับมอบ
อํานาจ หรือจะพิจารณาแต่งตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
ให้พนักงานไต่สวนซึ่งได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจว่าความ
และดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้

๒๕

มาตรา 26 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๒๖
มาตรา 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๒๗
มาตรา 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๒๘
มาตรา 28/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๒๙
มาตรา 28/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๑๔

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใด ๆ ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมในการไต่สวนข้อเท็จจริง
พิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว
มาตรา ๓๐ ในการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ท่ี มีก ารกล่ า วหาว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ร่ํารวยผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง หากผู้ใดชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้
ถูกกล่าวหาหรือผู้ถกู ตรวจสอบ รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้
ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร่ํารวยผิดปกติ หรือ
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยคําสั่งถึงที่สุดของศาลแล้ว ให้ผู้นั้นได้เงินสินบน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๓๐
มาตรา ๓๑๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
(๒) ให้อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
ในการดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวน
ข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ
และพนั ก งานไต่ ส วน เป็ น พนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อ ตํ า รวจชั้ น ผู้ ใ หญ่แ ละมี อํ า นาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวน
หรื อเจ้ าพนั ก งานอื่ น หรือ แจ้ ง ให้เ จ้าพนั ก งานตํ า รวจหรือพนั กงานสอบสวนหรื อ เจ้า พนัก งานอื่ น
ดําเนินการก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในการ
จับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สําหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดําเนินคดี ให้นําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ส่วนที่ ๑
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

๓๐

ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า
ด้วยการจ่ายเงินสินบน พ.ศ. ๒๕๕๓”
๓๑
มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๑๕

มาตรา ๓๒ ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งมี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริ งในวันที่เข้ารับ
ตําแหน่งหรือวันที่พ้นจากตําแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งและพ้นจาก
ตําแหน่ง แล้วแต่กรณี ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด๓๒
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ต้ อ งแสดงรายการให้ ร วมทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ใน
ต่างประเทศและให้ร วมถึง ทรัพย์สิ นของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมื องที่ มอบหมายให้อ ยู่ใ นความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย๓๓
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผู้ใดดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ผู้นั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกตําแหน่ง ตาม
ระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กําหนดไว้สําหรับตําแหน่งนั้น ๆ
มาตรา ๓๓ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๒ ให้ยื่น
พร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสําเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว
รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดทํา
รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นด้วย และต้องยื่นภายใน
กําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตําแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับตําแหน่ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตําแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง
(๓) ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่างดํารง
ตําแหน่ งหรือก่ อนยื่ นบัญชีห ลังจากพ้นจากตํ าแหน่ ง ให้ทายาทหรือผู้ จัดการมรดกยื่นบั ญชีแ สดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นตายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ดํารง
ตําแหน่งตาย
ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งอีกครั้ง
หนึ่ง โดยให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย๓๔
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เพื่อไปดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองอื่นภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว ถ้าทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้นั้นมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ จะแจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอใช้บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวแทนการยื่นใหม่ก็ได้
แต่ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่
๓๒

มาตรา 32 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๓๓
มาตรา 32 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๓๔
มาตรา 33 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๑๖

ได้ยื่นไว้ จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ า หนด ซึ่ ง จะกํ า หนดให้ นํ า วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยก็ได้๓๕
ความในวรรคสามให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินไว้แล้ว และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
สําหรับตําแหน่งอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๓๖
มาตรา ๓๔๓๗ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
ทราบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยต่อไป และเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแล้ว ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย และห้ามมิให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใดใน
พรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยด้วย แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปในตําแหน่งดังกล่าว รวมทั้งการได้รับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวันที่ความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาห้าปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว
มาตรา ๓๕๓๘ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตามมาตรา ๓๓ แล้ว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อ
หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อกํากับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว แต่ต้อง
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดํารงตําแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
๓๕

มาตรา 33 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๓๖
มาตรา 33 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๓๗
มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๓๘
มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๑๗

พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือในกรณีที่เจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการ
เปิดเผย
การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามวรรค
สองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ทั้งนี้ โดยคํ านึงถึงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพราะเหตุที่
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้นแล้วจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งหรือตาย
และปรากฏว่าผู้นั้นหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือของกองมรดกได้โดยไม่ต้องอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้ สิ น ที่ จ ะต้ อ งยื่ น ตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓) ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทํ า การ
เปรี ยบเที ย บทรั พย์ สิน และหนี้ สินที่ มีอยู่ ใ นวั นที่พ้ นจากตํ าแหน่ ง หรือ ตาย กั บบัญ ชี แ สดงรายการ
ทรั พ ย์สิ น และหนี้สิ นที่ไ ด้ ยื่ นไว้ เ มื่ อ ครั้ ง เข้ า รั บตํ า แหน่ ง แล้ ว จั ด ทํ ารายงานผลการตรวจสอบและ
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗/๑๓๙รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให้
รายงานว่ามีความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่ แต่ในกรณีที่ปรากฏว่า
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือเป็นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง จะแสดงรายการที่มี
การเปลี่ยนแปลงด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗/๒๔๐ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความ
มีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจากการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สิ นและหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ ว่าจะมีการโอน ยักย้าย
แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน อันมีลักษณะ
๓๙

มาตรา 37/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๔๐
มาตรา 37/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๑๘

เป็นการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตรวจสอบธุรกรรม
ทางการเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นได้ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นบัญชีที่มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้
กระทําได้ต่อเมื่อมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว
ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินหรือสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน
ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้อํานาจของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้ด้วย
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบความถูกต้องและความมี
อยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามมาตรานี้
ด้วยโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๑)
(๒) และ (๓) และมาตรา ๒๕/๑ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่าทรัพย์สินมีความเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นผิดปกติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ทายาทหรือผู้จัดการ
มรดก แล้วแต่กรณี ชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่ามี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติให้
ประธานกรรมการส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ
นั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่างที่ยังไม่มีคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี คําสั่ งให้ยึ ดหรืออายั ดทรัพย์ สินที่ เพิ่ มขึ้ นผิ ดปกติ นั้นไว้
ชั่วคราวก็ได้ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม๔๑
ส่วนที่ ๒
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๓๙ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับ
๔๑

มาตรา 38 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๑๙

ตําแหน่ ง ทุก สามปี ที่ อยู่ ในตํ าแหน่ง และเมื่อพ้ นจากตํา แหน่ ง ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
(๑) ประธานศาลฎีกา
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๔) อัยการสูงสุด
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง
(๖)๔๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๙) รองประธานศาลฎีกา
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๑๑) หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร
(๑๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๑๔) รองอัยการสูงสุด
(๑๕) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นจากตําแหน่งของบุคคลตาม
(๑) (๔) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ยื่นเมื่อผู้นั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
มาใช้บังคับกับการแสดง การยื่น การรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐๔๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมจากมาตรา ๓๙ ได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ นํ า
บทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งต่ํากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑)
ให้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
๔๒

มาตรา 39(6) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๔๓
มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๐

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยจะกําหนดให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นระยะ
หรือให้มีการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไว้เดิมด้วยก็ได้
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
มาตรา ๔๑๔๔ บุค คลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผู้ ใดจงใจไม่ยื่นบัญชี แ สดง
รายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบด้ ว ยข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรแจ้ ง ให้ ท ราบ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย
ต่อไป และให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัยว่ามีการกระทําดังกล่าว และห้ามมิให้ผู้นั้น
ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง แต่ไม่กระทบกระเทือน
กิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปในตําแหน่งดังกล่าว รวมทั้งการได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบที่มีการยื่นไว้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ ถ้าเป็นประโยชน์ในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัย
การกระทําความผิด หรือในกรณีที่เจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการ
เปิดเผย ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔๒๔๕ ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การไต่สวนข้อเท็จจริง
มาตรา ๔๓๔๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๔ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
เนื่องจากได้มีการเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งตามมาตรา
๕๙ หรือกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งเนื่องจากเป็นการกระทํา
ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
๔๔

มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๔๕
มาตรา 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๔๖
มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๑

(๒) มีกรณีที่ต้องดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๖๖
(๓) มีการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม
มาตรา ๗๕
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๘๘
(๕) มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดขึ้นจะต้องไม่
กระทบถึงสิ ทธิ ของบุคคลในกระบวนการยุ ติธรรม และจะต้ องไม่ทําให้สิทธิในการต่ อสู้คดีของผู้ถู ก
กล่าวหาลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ไ ต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง เสร็ จ แล้ ว และไม่ มี
พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสําคัญแก่การไต่สวน
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและมูลกรณีแห่งการกล่าวหาเป็นเรื่องเดียวกัน
มาตรา ๔๔/๑๔๗ ก่อนดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้เลขาธิการดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่อง
กล่าวหานั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการนี้ เลขาธิการอาจ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยให้ถือว่าเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๔/๒๔๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาใดไว้พิจารณาไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้ว บรรดาสิ่งของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้มาตามมาตรา ๔๔/๑ ให้ถือ
เป็นอันใช้ได้และสามารถนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงได้
มาตรา ๔๕๔๙ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อไต่สวน
๔๗

มาตรา 44/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๔๘
มาตรา 44/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๔๙
มาตรา 45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๒

กรณีตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับฐานะ ระดับของตําแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร
มาตรา ๔๕/๑๕๐ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้
พนั ก งานไต่ ส วนดํ า เนิ น การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง รวบรวมพยานหลั ก ฐาน และสรุ ป สํ า นวนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ในการไต่ ส วนข้ อ เท็ จจริ ง ให้ พ นั ก งานไต่ ส วนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามวรรคหนึ่ ง มี
อํานาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการไต่สวน
(๑)๕๑ รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาใน
ฐานะอื่น ที่มิใช่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนมาก่อน
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นอนุกรรมการไต่สวน ให้
อนุ ก รรมการผู้ นั้ น แจ้ ง ต่ อ ประธานกรรมการโดยเร็ ว ระหว่ า งนั้ น ห้ า มมิ ใ ห้ อ นุ ก รรมการผู้ นั้ น
ยุ่งเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไต่สวน
ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านว่าอนุกรรมการผู้ใดมีเหตุ
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
การยื่นคําคัดค้าน การพิจารณาคําคัดค้าน และการแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการไต่
สวนแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๕๒
มาตรา ๔๗ ในการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบและกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาแสดงพยานหลักฐาน
หรือนําพยานบุคคลมาให้ปากคําประกอบการชี้แจง
ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธินําทนายความ
หรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคําของตนได้
มาตรา ๔๘ กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน การรับฟังคําชี้แจงของผู้
ถู ก กล่ า วหาหรื อ การถามปากคํ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาหรื อ พยาน ต้ อ งมี อ นุ ก รรมการไต่ ส วน
๕๐

มาตรา 45/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๕๑
มาตรา 46 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๕๒
ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗”

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๓

อย่างน้อยสองคนร่วมในการดําเนินการในจํานวนนั้นจะต้องเป็นอนุกรรมการไต่สวนที่เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ถ้าเป็นการรับฟังคําชี้แจงหรือการถามปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘
จะต้องมีอนุกรรมการไต่สวนที่เป็นกรรมการเข้าร่วมดําเนินการด้วย
ห้ามมิให้อนุกรรมการไต่สวนทําหรือจัดให้ทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ
หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจให้เขาให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ ในเรื่องที่กล่าวหานั้น
มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน ให้
คณะอนุกรรมการไต่สวนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ได้
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
มาตรา ๕๐ เมื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้จัดทําสํานวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานกรรมการ ประกอบด้วยสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและตําแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓)๕๓ข้อกล่าวหา คําแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริง
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
มาตรา ๕๑ เมื่อประธานกรรมการได้รับสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา
๕๐ แล้ว ให้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความเป็ น ธรรม ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดเดิมไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ทําการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแทนก็ได้
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้กรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เข้าร่วมประชุมพิจารณา
สํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นกรรมการซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเนื่องจาก
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการไต่สวน
มาตรา ๕๓๕๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและ
มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใด
ไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลตามวรรคหนึ่ง ให้
สํานักงาน ป.ป.ช. จัดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุผลที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๕๓

มาตรา 50 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๕๔
มาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๔

มาตรา ๕๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตามมาตรา ๕๓ แล้ว ถ้าข้อกล่าวหา
นั้นเป็นเรื่องที่ประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผู้เสียหายยื่นคําร้องเพื่อดําเนินคดีกับ
ผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) ให้ประธานกรรมการส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจ้งไปยัง
ผู้เสียหายแล้วแต่กรณี โดยเร็ว
รายงานตามวรรคหนึ่งต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมการพิจารณาและต้อง
ระบุความเป็นมาหรือข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณา
วินิจฉัยและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
มาตรา ๕๕๕๕ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ว่ า ข้ อกล่ า วหาใดมี มูล และ
ข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) นับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล่าว
ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําพิพากษา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้ประธาน
กรรมการส่งรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
(๑)๕๖ ประธานวุฒิสภา ถ้าข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒)
(๒) อัยการสูงสุด ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดอาญาหรือ
ร่ํารวยผิดปกติและผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลตามมาตรา ๕๘ เว้นแต่อัยการสูงสุด หรือเป็นข้าราชการ
การเมืองอื่นนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒)
(๓) อัยการสูงสุด ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดอาญาหรือ
ร่ํารวยผิดปกติและผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารง
ตําแหน่งระดับสูง
(๔) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา ถ้าผลการไต่สวน
ข้ อเท็จ จริ ง ปรากฏว่า มี มูล ความผิ ดทางวินัย หรื อ มี มูล ความผิด ต้อ งให้ พ้น จากตํา แหน่ ง และผู้ถู ก
กล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ในกรณีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าข้อกล่าวหาใดที่ ประธานวุฒิสภาส่ งมาตาม
มาตรา ๔๓ (๑) เป็นเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะข้อกล่าวหานั้นส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาก่อนก็ได้
มาตรา ๕๗ ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก
ตําแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อจะดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือขอให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ต่อไปได้
๕๕

มาตรา ๕๕ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕๖
มาตรา ๕๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๕

หมวด ๕
การถอดถอนจากตําแหน่ง
มาตรา ๕๘๕๗ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ผู้ ใ ดมี พ ฤติ ก ารณ์ ร่ํ า รวย
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทําผิดต่อ
ตําแหน่ งหน้า ที่ในการยุ ติธรรม ส่อ ว่า จงใจใช้ อํานาจหน้ าที่ ขั ดต่อบทบัญญั ติแ ห่ งรั ฐธรรมนูญหรื อ
กฎหมายหรื อ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมอย่ า งร้ า ยแรง วุ ฒิ ส ภามี อํ า นาจ
ดําเนินการถอดถอนผู้นั้นออกจากตําแหน่งได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ประธานศาลฎีกา
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๘) อัยการสูงสุด
(๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๐) กรรมการการเลือกตั้ง
(๑๑) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๔) รองประธานศาลฎีกา
(๑๕) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๑๖) หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร
(๑๗) รองอัยการสูงสุด
(๑๘) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
(๑๙) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับอื่นที่เทียบเท่า
มาตรา ๕๘/๑๕๘ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รั บรายงานจากผู้ต รวจการ
แผ่นดิน ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้บริหารระดับสูง อันเนื่องมาจากกระทําการฝ่าฝืน

๕๗

มาตรา 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๕๘
มาตรา 58/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๖

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตาม
หมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งกระทําการฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นมีมูล ให้รายงานไปยังประธานวุฒิสภา
เพื่อให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
โดยเร็ว และให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออก
จากตําแหน่งได้๕๙
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหน่งได้
มาตรา ๖๐ กรณีประชาชนร้ องขอให้ ถอดถอนผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งตามมาตรา ๕๘
ออกจากตําแหน่ง ต้องมีผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยคนเพื่อดําเนินการจัดทําคําร้อง
และรับรองลายมือชื่อของประชาชนที่เข้าชื่อจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน๖๐
ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อและผู้เข้าชื่อต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อต้องไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภาก่อนเริ่มรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
มาตรา ๖๑ การร้องขอให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐
ต้องทํ าเป็นหนัง สือ ระบุ ชื่อ อายุ ที่ อยู่ หมายเลขประจํา ตัวประชาชนพร้อมสําเนาบัต รประจํา ตั ว
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน และ
ต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๘ เป็นข้อๆ อย่างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์
ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทํา
ผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายใด และต้องระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และให้ยื่นคําร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภา
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา

๕๙

มาตรา 59 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๖๐
มาตรา 60 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๗

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามมาตรา ๕๘ ออกจากตําแหน่ง หรือในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา
ออกจากตําแหน่ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓๖๑ เมื่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได้ รั บ คํ า ร้ อ งขอแล้ ว ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภา
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่าคําร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และตามมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ในกรณี
ที่เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการ
ตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็ นว่าคําร้องขอไม่ถู กต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้
ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง โดยผู้ร้องขอหรือ
ผู้ริเริ่มต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากประธานวุฒิสภา
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอที่ได้แก้ไขตามวรรคหนึ่ง ให้ตรวจสอบคํา
ร้องขอดังกล่าวให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอนั้นว่าได้แก้ไขครบถ้วนถูกต้องแล้ว
หรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว แต่หากเห็นว่าคํา
ร้องขอนั้นมิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งคําร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือ
ผู้ริเริ่ม แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มจะยื่นคําร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่
มาตรา ๖๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหาที่มาจาก
การเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งมีมูล และได้รายงานไป
ยั ง ประธานวุ ฒิสภาตามมาตรา ๕๖ (๑) แล้ ว ให้ ประธานวุ ฒิส ภาจัดให้มีการประชุ มวุฒิส ภาเพื่ อ
พิจารณามีมติโดยเร็ว๖๒
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภา
แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุม
รัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๖๕ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งต้องกระทําโดย
วิธีลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้า
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งหรือให้ออกจากราชการ
นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้นั้นในการดํารงตําแหน่งใดในทางการเมืองหรือใน
หน่วยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี
๖๑

มาตรา 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๖๒
มาตรา 64 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๘

มติ ข องวุฒิส ภาตามมาตรานี้ใ ห้ เป็ นที่ สุด และจะมีก ารร้องขอให้ถอดถอนบุค คล
ดั ง กล่ า วโดยอาศั ย เหตุ เ ดี ย วกั น อี ก มิ ไ ด้ แต่ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นการพิ จ ารณาของศาลฎี ก าแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี
เมื่อวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งแล้ว ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งมติให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกถอดถอนจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องโดยเร็ว
หมวด ๖
การดําเนินคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ๖๓
มาตรา ๖๖๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้กล่าวหาว่า
ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการ
การเมืองอื่นร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้กล่าวหามิใช่ผู้เสียหาย และคํากล่าวหาไม่ระบุ
พยานหลัก ฐานเพีย งพอที่จะดําเนินการไต่ สวนข้อเท็จจริงต่ อไปได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการกล่าวหาตามวรรคหนึ่งได้๖๕
บทบั ญญั ติ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ บั งคั บกั บกรณี ที่ บุ คคลดั งกล่ าวหรื อบุ คคลอื่ นเป็ น
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย๖๖
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกากล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภา ว่ากระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รับเรื่องกล่าวหา

๖๓

ชื่อของหมวด 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๖๔
มาตรา ๖๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๖๕
ดูรายละเอียดใน “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการกล่าวหาบุคคลตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๑”
๖๖
มาตรา 66 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๒๙

ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ใน
กรณีนี้ผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามิได้๖๗
กรณีตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และ
ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง และหมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหน่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม๖๘
มาตรา ๖๗ (ยกเลิก)๖๙
มาตรา ๖๘ (ยกเลิก)๗๐
มาตรา ๖๙ (ยกเลิก)๗๑
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดตาม
มาตรา ๖๖ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๗๑ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๐ มาใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อร้องขอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตาม
มาตรา ๖๖ โดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๖ ว่าได้กระทําความผิดตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ ต่อพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่เกิดการกระทําความผิดดังกล่าว ให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจที่ได้รับคําร้องทุกข์กล่าวโทษมีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่อให้ออก
หมายจับบุคคลดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจนั้นมีอํานาจจับบุคคลดังกล่าวได้
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้ง
บันทึกการจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่จําต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้
๖๗

มาตรา 66 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๖๘
มาตรา 66 วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๖๙
มาตรา ๖๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๐
มาตรา ๖๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๑
มาตรา ๖๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๓๐

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่น
คําร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น
มาตรา ๗๓/๑๗๒ กรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หากการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทาง
ทรัพย์สินหรือเป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่น อัยการสูงสุดอาจยื่นคําร้องขอให้ศาลมี
คําพิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งอันมิชอบที่เป็นการละเมิดนั้นด้วยก็ได้
สํ าหรั บความเสีย หายที่ เกิด ขึ้ นตามวรรคหนึ่ง ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ ง ให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นชดใช้
ค่าเสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป
มาตรา ๗๔ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาที่กําหนด
หากผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ไ ปรายงานตั ว ตามกํ า หนด ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ ง
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ
ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี ดําเนินคดีต่อไป
การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยชั่วคราว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจพิจารณา
ทั้งนี้ ให้นํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔/๑๗๓ ในการดําเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปใน
ระหว่างถูกดําเนินคดี มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
หมวด ๗
การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๗๕๗๔ การกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ร่ํารวยผิดปกติ ให้ผู้กล่าวหาดําเนินการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายัง
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่เกินห้าปี โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์หรือเรื่อง
ที่กล่าวหานั้น เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดง
๗๒

มาตรา 73/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๗๓
มาตรา 74/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๗๔
มาตรา 75 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๓๑

รายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. นําบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พ้ น จากการดํ า รง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินห้าปีแล้ว ห้ามมิให้มีการกล่าวหา
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตามวรรคหนึ่งอีก แต่ไม่เป็นการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นร่ํารวยผิดปกติขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปี
นับ แต่ วันที่ ผู้ดํ ารงตํา แหน่ งทางการเมื อง หรื อเจ้า หน้ าที่ ข องรัฐนั้นพ้ นจากการดํา รงตํา แหน่ง ทาง
การเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๖๗๕ การกล่าวหาตามมาตรา ๗๕ จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๗๗๗๖ ในกรณีที่เรื่องที่กล่าวหาเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีที่
มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ร่ํ า รวยผิ ด ปกติ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง ต่อไป
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินรายใดของ
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ํารวยผิดปกติและมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน
ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นคําร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับ
ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้
เมื่ อ มี ก ารยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ นชั่ ว คราวตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. จัดให้มีการพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถแสดงหลักฐานได้
ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิได้เกี่ยวข้องกับการร่ํารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีนั้น แต่
ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น
มาตรา ๗๙ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาตามรายการ วิธีการและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน
มาตรา ๘๐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา
ร่ํารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังต่อไปนี้

๗๕

มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๗๖
มาตรา 77 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๓๒

(๑) ในกรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๖๖ ให้ประธานกรรมการส่งเรื่องให้อัยการ
สูง สุด ยื่นคําร้องต่อศาลฎีก าแผนกคดีอ าญาของผู้ ดํา รงตําแหน่งทางการเมื องเพื่ อขอให้ศาลสั่ง ให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
(๒)๗๗ ในกรณี ผู้ ถู ก กล่ า วหาเป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานศาลฎี ก า ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้า
สํานักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ให้ประธานกรรมการส่งเรื่องให้
อัยการสูงสุดยื่นคําร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน
(๓) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด ให้ประธานกรรมการยื่น
คําร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
(๔) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓)
ให้ประธานกรรมการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคําร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อ
ขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และให้ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก โดยให้ถือว่ากระทําความผิดฐาน
ทุ จ ริต ต่ อหน้า ที่ เว้น แต่ ก รณี ที่ผู้ ถูกกล่ าวหาเป็นข้ าราชการตุลาการตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ย บ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
กรณี ต าม (๑) และ (๒) เมื่ อ อั ย การสู ง สุ ด ได้ รั บ รายงานและเอกสาร พร้ อ มทั้ ง
ความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
เพื่ อ ดํ า เนิ น การต่ อ ไป โดยให้ ร ะบุ ข้ อ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ นั้ น ให้ ค รบถ้ ว นในคราวเดี ย วกั น ในกรณี นี้ ใ ห้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํ างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้ แทนจากแต่ล ะฝ่า ย
จํานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่น
คําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ในกรณีที่คณะทํางาน
ดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดําเนินคดีได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๗๗

มาตรา 80(2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๓๓

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยกรณีตาม
(๒) (๓) และ (๔) ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม๗๘
มาตรา ๘๑ ให้อัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี ดําเนินการยื่น
คําร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่
ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ
มาตรา ๘๑/๑๗๙ ในกรณีที่มีคําสั่งของศาลอันเป็นที่สุ ดให้ยกคําร้องของอัยการ
สูงสุดหรือประธานกรรมการที่ยื่นตามมาตรา ๘๑ และถ้าผู้ถูกกล่าวหามิใช่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง และได้ถูกลงโทษทางวินัยไปก่อนโดยอาศัยเหตุที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูก
กล่าวหาร่ํารวยผิดปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษและดําเนินการให้
ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้
ถู ก กล่ า วหานั้ นๆ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า ว ให้ ดํ า เนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าวห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะ
เป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวได้
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้รับความเป็นธรรมตามสมควรตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับการดํารงตําแหน่งทางการเมือง
นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี และให้ นํ า ความในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๘๒ การโอนหรือการกระทําใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้
กระทําหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๗๙ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี มีคําขอโดย
ทําเป็นคําร้อง ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทํานั้น ๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับ
ประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน
มาตรา ๘๓ ถ้าศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติว่าร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่สามารถบังคับคดีเอา
แก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้
ภายในอายุความสิบปี แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

๗๘

มาตรา 80 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๗๙
มาตรา 81/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๓๔

หมวด ๘
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ๘๐
มาตรา ๘๔๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ ว่า
กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖
(๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(๓) พนักงานอัยการ
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและสํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา
(๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
(๘) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง กระทํ า ความผิ ด ในลั ก ษณะที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็นสมควรดําเนินการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๙) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทําความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) หรือ (๘)
การกล่าวหาตามวรรคหนึ่งจะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย
ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ งได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินห้ าปีแล้ว ย่อมไม่เป็ นการตั ดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทําผิดขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับ

๘๐

ชื่อของหมวด 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๘๑
มาตรา 84 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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แต่ วั น ที่ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น พ้ น จากการเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๕ คํากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(๒) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(๓) ข้ อ กล่ า วหาและพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระทํ า ผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา พร้ อ ม
พยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากล่าวหาตามมาตรา ๘๔
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณา
(๑) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสําคัญแห่งคดี หรือ
(๒)๘๒ เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษา
มีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัย
ในเนื้อหาแห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้
มาตรา ๘๗ ๘๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณาก็ได้
(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทําชัดเจน
เพียงพอที่จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และ
เป็นเรื่องที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
(๓) เรื่องที่เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการ
ดําเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าการดําเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม
มาตรา ๘๗/๑๘๔ เรื่องที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องใดที่หน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น รั บ ไว้ พิ จ ารณา ถ้ า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นกรณีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํ า นาจเรี ย กให้ ห น่ ว ยงานนั้ น โอนเรื่ อ งและส่ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้
๘๒

มาตรา 86(2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๘๓
มาตรา 87 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๘๔
มาตรา 87/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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มาตรา ๘๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคํากล่ าวหาเจ้ าหน้าที่ ของรั ฐตาม
มาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทํา
ความผิ ด ต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเนื่องมาจากได้กระทําการตามมาตรา
๘๘ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์
หรื อ กล่ า วโทษเพื่ อ จะดํ า เนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ในการนี้ ห ากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
มาตรา ๘๙/๑๘๕ ในกรณี ที่ มี ก ารควบคุ ม ตั ว ผู้ ถู ก กล่ า วหาไว้ ใ นอํ า นาจของศาล
เนื่องจากมีการจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างดําเนินคดีตามมาตรา ๘๙ ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ขอให้ ศ าลควบคุ ม ตั ว ผู้ ถู ก กล่ า วหาไว้ ไ ด้ ต่ อ ไป และให้ พ นั ก งานสอบสวนผู้ รั บ ผิ ด ชอบแจ้ ง ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดําเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่
ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
กรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา ให้รายงาน
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกสํานวนการสอบสวน
พร้อมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณา
หรือไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้
การดํ า เนิ น การของพนั ก งานสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มไม่ ตั ด อํ า นาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเข้า
ร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได้
ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูก
กล่าวหาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย
มาตรา ๘๙/๒๘๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเรื่อง
ที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้

๘๕

มาตรา 89/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๘๖
มาตรา 89/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๓๗

มาตรา ๘๙/๓๘๗ เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว
ให้ ดําเนิ นการสอบสวนความผิด ในเรื่องที่มีก ารกล่ าวหาร้องเรี ย นต่อไปตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจเรียกสํานวนการสอบสวนมา
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ได้ โดยถือว่าการดําเนินการของพนักงานสอบสวนไม่เสียไปและอาจ
ถือเป็นสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนของผู้ ถู ก กล่ า วหาได้
ดําเนินการทางวินัยไปตามวรรคหนึ่ง และได้มีคําสั่งลงโทษทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา ในการลงโทษทาง
วินัยดังกล่าวให้บังคับตามมาตรา ๘๙/๔
มาตรา ๘๙/๔๘๘ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนได้รับเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนดําเนินการสอบสวนความผิดไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับสําหรับการ
ดําเนินการทางวินัยของผู้ถูกกล่าวหาหรือการแต่งตั้งถอดถอนสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วรายงานผล
การดําเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการและให้มีผลบังคับตามมาตรา ๙๒
เมื่อได้รับทราบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการ
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ วิ นั ย หรื อ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนนั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
เหมาะสม คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจดําเนินการตามมาตรา ๙๕ ก็ได้
มาตรา ๙๐ ในการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ น ว่ า
การให้ผู้ ถู ก กล่า วหายั ง คงปฏิ บัติ ห น้ า ที่ต่ อไปอาจจะก่ อ ความเสี ย หายให้แ ก่ ท างราชการหรื อเป็ น
อุปสรรคในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
สั่ ง พั ก ราชการหรื อ พั ก งาน เพื่ อ รอฟั ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหาก
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาได้สั่งพักราชการหรือพักงาน แล้วต่อมาผลการไต่สวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เพื่อดําเนินการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้ารับราชการหรือทํางานในตําแหน่งเดิม
มาตรา ๙๑ เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว มี ม ติ ว่ า
ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามี
มูลความผิดให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๒
(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๗
๘๗

มาตรา 89/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๘๘
มาตรา 89/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๓๘

มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณา
พฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทําความผิดวินัย ให้ประธาน
กรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
รายงานเอกสารและความเห็ นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นสํ านวนการสอบสวนทางวิ นั ยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้
ถูกกล่าวหานั้น ๆ แล้วแต่กรณี
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรื อ ข้ าราชการอั ย การตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ให้ ประธาน
กรรมการส่ งรายงานและเอกสารที่ มีอยู่ พร้อมทั้ งความเห็ นไปยั งประธานคณะกรรมการตุลาการ
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว
โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน
ด้วย และเมื่อดําเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้มีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีคําวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย
สํ า หรั บ ผู้ ถู ก กล่ า วหาซึ่ ง ไม่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ วิ นั ย เมื่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทําผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ประธาน
กรรมการส่ ง รายงานและเอกสารที่ มี อ ยู่ พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยั ง
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตอ่ ไป
มาตรา ๙๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสําเนาคําสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคําสั่ง
มาตรา ๙๔ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ดําเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระทําความผิดวินัยหรือ
กฎหมายตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ
มาตรา ๙๕ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ดําเนินการทางวินัยตาม
มาตรา ๙๓ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา
๙๓ ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่จําเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งให้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการ
อื่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ
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อนุ ก รรมการ ลู ก จ้า งของส่ ว นราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ แล้ ว แต่ กรณี พิจ ารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็น
ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาล
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งความเห็นไป
ยั ง ประธานคณะกรรมการตุ ล าการ ประธานคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง หรื อ ประธาน
คณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๖๘๙ ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๘๙/๔ หรือมาตรา ๙๓ จะใช้
สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการกําหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่งดังกล่าว
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีความผิดทาง
อาญา ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟ้องคดีต่อศาล
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
เมื่ออัยการสูงสุดได้รับรายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งให้ยังไม่
สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
อัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจํานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกล่าวไม่
อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟ้องคดีเองหรือ
แต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีโดยถือเป็น
อัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้อง
คดีแทนก็ได้๙๐
มาตรา ๙๘๙๑ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๒
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๔/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๘๙

มาตรา 96 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๙๐
มาตรา 97 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๙๑
มาตรา 98 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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มาตรา ๙๘/๑๙๒ กรณีที่มีการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอํานาจ
ในการพิ จ ารณาคดี ให้ ศ าลที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ยึ ด รายงานและสํ า นวนคดี ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นควร
ในการดํา เนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบ
ไต่สวน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหารด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ในการดําเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุม
ใหญ่ศาลทหารสูงสุดกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๘/๒๙๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๓/๑ มาใช้บังคับกับการดํา เนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิด
ตามมาตรา ๙๑ นอกจากดําเนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แล้วหากปรากฏข้อเท็จจริงใน
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือ
ออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้ยกเลิกหรือ
เพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตนั้นด้วย
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับกับกรณีตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
หมวด ๙
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๒) เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เ ข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
๙๒

มาตรา 98/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๙๓
มาตรา 98/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เ สียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทน พนักงานหรื อ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้น สั ง กั ดอยู่ ห รื อ ปฏิ บัติ หน้ า ที่ ใ นฐานะเป็นเจ้า หน้ าที่ ของรั ฐ ซึ่ ง โดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ
หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตํ า แหน่ ง ใดที่ ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ดํ า เนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๙๔
ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค
สอง โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของ
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๙๕
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่ง
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

๙๔

ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔”
๙๕
ดูรายละเอียดใน “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”
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มาตรา ๑๐๓/๑๙๖ บรรดาความผิด ที่บัญญั ติไ ว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็น ความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

๙๖

มาตรา 103/1 เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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หมวด ๙/๑๙๗
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๐๓/๒ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ นว่า คดี ใดสมควรจัดให้ มี
มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทําคําร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคํา หรือ
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ํารวยผิดปกติ หรือข้อมูลอื่นอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษ
ตามกฎหมายดังกล่าวสําหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่าง
หนึ่ ง อย่ างใดของบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง หรือ สามี ภริย า ผู้ บุ พการี ผู้สื บสั น ดาน หรื อบุ ค คลอื่นที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว เพราะมี ก ารกระทํ า ผิ ด อาญาโดยเจตนา เนื่ อ งจากการ
ดําเนินการหรือการให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลนั้นมีสิทธิ
ยื่นคําร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
มาตรา ๑๐๓/๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีเงินสินบนแก่บุคคลตามมาตรา
๓๐ หรืออาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี จากงบประมาณตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๑๐๓/๔ ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดําเนินการหรือให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และสมควรได้รับยก
ย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตําแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐๓/๕ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เมื่อบุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูก
กลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคํา หรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควร

๙๗

หมวด 9/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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เชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือ
มีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๑๐๓/๖ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทํา
ความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
อันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจั ดซื้ อจั ดจ้ างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้ อมู ลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติท่ียื่นประจําปี เพื่อให้มี
การตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น และการคํ า นวณภาษี เ งิ น ได้ ใ นโครงการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญากั บ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า
บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีมีความจําเป็นที่
จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้วแต่
กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง
ดังกล่าวไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินการ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป
นอกจากกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจาก
การใช้ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ น สมควรในการกํ า หนด
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งให้หน่วยงานของ
รั ฐ นั้ น ดํ า เนิ น การไปตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ า หนดมาตรการในเรื่ อ งนั้ น แล้ ว รายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้
มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดย
หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย
หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๐๓/๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและ
ขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
โดยให้มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีด้วย
หมวด ๙/๒๙๘
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
มาตรา ๑๐๓/๑๐ ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบด้วยประธาน
กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจํ า จั ง หวั ด คนหนึ่ ง และกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๐๓/๑๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติ
(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๓) มีสัญชาติไทย
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กร
วิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การ
พัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง
(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
หรือเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
๙๘

หมวด 9/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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(๗) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด
มาตรา ๑๐๓/๑๒ ในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจํานวนเก้าคน ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอรายชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัดตาม (๑) ถึง (๙) โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือ
องค์กรละหนึ่งคน
(๑) สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา
(๒) สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
(๓) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน
(๔) สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด
(๕) กลุ่มอาสาสมัคร
(๖) องค์กรเอกชน
(๗) องค์กรเกษตรกร
(๘) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน
(๙) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
ในกรณีที่มีผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรตามวรรคหนึ่งไม่ครบจํานวน หรือไม่สามารถ
ดําเนินการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดได้ ให้ดําเนินการไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ประชุ ม และเลื อ กกั น เองให้ ค นหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการสรรหา
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ช. คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๓/๑๓ การคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดยื่นความประสงค์เพื่อเข้ารับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหาโดยให้แจ้งความ
ประสงค์ว่าต้องการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใด
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจํานวนสองเท่า
ของกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ประจํา จั งหวัด ในแต่ล ะจัง หวัด เสนอต่อ ประธาน
กรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกซึ่งจะต้องเสนอพร้อมความยินยอมของ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
(๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (๒) และแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
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(๔) ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารับการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ และวิธีการ
เลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๑๐๓/๑๔ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดต้อง
(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(๒) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหา
ผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ผู้ได้รับแต่งตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกหรือได้พ้นจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) (๕)
(๖) หรือ (๗) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล้ว ซึ่ง
ต้องกระทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือได้พ้นหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดและให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่
มาตรา ๑๐๓/๑๕ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีวาระ
การดํารงตําแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ไม่ว่าใน
จังหวัดใด
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดชุดใหม่เข้า
มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดชุดเดิม
ให้ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร
มาตรา ๑๐๓/๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
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(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ หรือกระทําการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๐๓/๑๔
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
(๖) กระทําการใดอันมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๗) ในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนเข้าชื่อร้องขอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้ใดกระทําการ
ขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่
เกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งอย่างร้ายแรง
(๘) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่หรือร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอัน
เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๙) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้ใดถูกกล่าวหา
ตาม (๗) หรือ (๘) หรือในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดให้กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้
มาตรา ๑๐๓/๑๗ ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๐๓/๑๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
ใหม่โดยเร็วและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่มี
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๓/๑๘ ให้ ค ณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้
(๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับ
ประชาชนและส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การทุจริต โดยดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(๒) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐาน
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๔๙

(๔) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความมี อ ยู่ จ ริ ง รวมทั้ ง ความเปลี่ ย นแปลงของ
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบที่ ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวน
ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ได้
มาตรา ๑๐๓/๑๙ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมี
หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๑๐๓/๒๐ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๑๐๓/๒๑ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจําจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด” เป็นส่วนราชการในสังกัด
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดหรืองานอื่นใดที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มอบหมาย
หมวด ๑๐
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๐๔ ๙๙ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๐๕ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๓) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต
ในวงราชการและการเมือง
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
๙๙

มาตรา 104 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๕๐

มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง
ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
มาตรา ๑๐๗ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อํ า นาจออกระเบี ย บหรื อ ประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการ
ดําเนินการอื่นของสํานักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหน้าที่ของส่วน
ราชการดังกล่าว
(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลื อก การบรรจุ การแต่งตั้ ง การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
พิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและ
การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษสําหรับข้าราชการและลูกจ้างสํานักงาน
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งของข้าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
(๔) การกํ า หนดวั น เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี วั น หยุ ด ราชการ
ประจําปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน ป.ป.ช.
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
(๑๐) การรั ก ษาทะเบี ย นประวั ติ แ ละควบคุ ม การเกษี ย ณอายุ ข องข้ า ราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งการ
กํ า หนดเครื่ อ งแบบและการแต่ ง กาย การกํ า หนดวั น เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี
วันหยุดราชการประจําปี การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้าง
สํานักงาน ป.ป.ช.
(๑๒) ๑๐๐ การกํ า หนดค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการและคณะบุ ค คลที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง
(๑๓)๑๐๑ การวางระเบียบว่าด้วยการจัดทํา การเปิดเผย การเผยแพร่ การเก็บรักษา
และการทําลายเอกสารและข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน

๑๐๐

มาตรา 107 (12) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๕๑

ป.ป.ช. ทั้งนี้ เอกสารและข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบ วิธีการหรือช่องทางที่คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วย
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๐๘ ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. มี เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นตรงต่อ
ประธานกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะให้มีรอง
เลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกิจการของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็
ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๙ ให้เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งหกปี และให้ดํารงตําแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ลาออก
(๔) มีพระบรมราชโองการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และวุฒิสภา
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออก หรือปลดออก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ต้อ งโทษตามคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ ในความผิ ด ที่ ก ระทํา โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๙) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
พรรคการเมือง กรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
(๑๐) เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือองค์การใด ๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อหากําไร
มาตรา ๑๑๐๑๐๒ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และมีอํานาจกําหนดตําแหน่งและการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
๑๐๑

มาตรา 107 (13) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๑๐๒
มาตรา 110 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๕๒

สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเทียบเคียงกับการกําหนดตําแหน่งตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้จําแนกประเภทตําแหน่ง
เป็นตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมและตําแหน่งทั่วไป โดยพิจารณาจากสาขาอาชีพ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และอํานาจหน้าที่ของแต่ละประเภทตําแหน่งนั้น
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
คําว่า “ก.พ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คําว่า “ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานบุคคลร่วมเป็นกรรมการเพื่อทําหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็ได้
ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ก็ได้ โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญ
ประจํากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล และคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มสี ิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๑๑๐/๑๑๐๓ ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารง
ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็น
ผู้สําเร็จปริญญาทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี
หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กําหนด
สําหรับตําแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป ให้จําแนกประเภทตําแหน่งตามสาขา
อาชีพและตามภารกิจของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยจะให้มีตําแหน่งประเภทวิชาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้
ในส่วนของตําแหน่งทางบริหารนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๑ อั ต ราเงิ น เดื อ น อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และการให้ ไ ด้ รั บเงิ น
ประจําตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้นํากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํ า
ตําแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
และการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐๓

มาตรา 110/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๕๓

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการหรือเทียบเท่า ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการ
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๑๑๓๑๐๔

(ยกเลิก)

มาตรา ๑๑๔ ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๑๑๕ ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่ า ยตามมติ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
สํ านั กงาน ป.ป.ช. ไว้ ในร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี หรื อร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๖ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕
หรือในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ถ้าเลขาธิการร้องขอ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง อาจอนุญาตให้เลขาธิการ
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมาชี้แจงได้
มาตรา ๑๑๗ ให้สํ า นัก งาน ป.ป.ช. เป็ น หน่ วยรั บตรวจตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ (๑)
หรือมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๐๔

มาตรา 113 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๕๔

มาตรา ๑๑๙ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้ สิ น และเอกสารประกอบต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ที่ได้มาเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และมิใช่เป็นการกระทําตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น
ใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทํา
ให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานนั้น ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ
มาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตน
มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่มีความผิด
มาตรา ๑๒๓ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งใดใน
พฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๑๑๐๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ ๑๐๖

(ยกเลิก)

มาตรา ๑๒๕ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิด
๑๐๕

มาตรา 123/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๑๐๖
มาตรา 124 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่
กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาล
ปกครองสู ง สุ ด ให้ ค ณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มี จํ า นวนสิ บ สี่ ค นประกอบด้ ว ย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุก
แห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน และผู้แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการ
มาตรา ๑๒๗ ให้ ก รรมการที่ วุ ฒิ ส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
มาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งเพียงกึ่งหนึ่งของวาระการดํารงตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๒ และมิให้นําบทบัญญัติที่ให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว มาใช้บังคับกับกรรมการ
ดังกล่าว
มาตรา ๑๒๘ บรรดาเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ที่
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้รับไว้
ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และอยู่ ร ะหว่ า งการดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้การดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบในวงราชการที่ ก ระทํ า มาแล้ ว เป็ น อั น ใช้ ไ ด้ ส่ ว นการดํ า เนิ น การต่ อ ไปให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด
ในกรณีที่เรื่องกล่าวหาร้องเรียนตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๒๙ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงไว้
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘
และเก็บอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ให้ สํา นั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่ง ชาติเ ก็บรักษาไว้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
พ้นจากตําแหน่งเกินห้าปีแล้วจะทําลายเสียก็ได้
มาตรา ๑๓๐ ให้ บ รรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ

สํานักงาน ป.ป.ช. | ๕๗

รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ออกใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๑ ให้โอนบรรดากิ จการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง
และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง ดํารงตําแหน่งและได้รับเงินเดือน
รวมทั้งเงินประจําตําแหน่งไม่ต่ํากว่าเดิม
มาตรา ๑๓๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ จนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๓๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรื อเป็นหุ้นส่วนหรือ ผู้ถือหุ้นในห้ างหุ้นส่วนหรือบริ ษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ถ้าได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญา หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาหรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
นั้นได้ต่อไปจนกว่าจะครบอายุสัมปทานหรือครบอายุสัญญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่
มาตรา ๓๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตแห่ งชาติ มีอํานาจหน้ าที่ ตรวจสอบทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ นของผู้ ดํารงตํ าแหน่ งทางการเมื องและ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไต่สวนข้อเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีที่มีการร้องขอให้ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับสูงออกจากตําแหน่ง หรือดําเนินคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และไต่สวนวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ โดยมาตรา ๓๒๙ บัญญัติให้ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
มาตรา ๓๓๑ บัญญัติให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกระทําอัน
เป็นการร่ํารวยผิดปกติและการทุจริตต่อหน้าที่ การกระทําอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา
ตลอดจนโทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้รับในกรณี
ที่กระทําการโดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ ประกอบกับมาตรา ๓๐๒ บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานธุรการที่มี
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๒ ก หน้า ๔ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐,
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓(๒) ,มาตรา ๕๕, มาตรา ๕๖(๑), มาตรา ๖๖ และยกเลิกมาตรา ๖๗ – ๖๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกระทําผิด
ยังมีข้อจํากัดบางประการ โดยกําหนดให้ต้องมีผู้เสียหายมายื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะ
สามารถดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ทําให้บางกรณีแม้มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าว
กระทําผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไม่สามารถดําเนินการกับบุคคลนั้นได้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ ย วกับ อํ า นาจและวิ ธี ก ารดํ า เนิน การไต่ ส วนข้ อ เท็ จจริ ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อ ให้ ก าร
ปราบปรามการทุจริตในกรณีดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปโดยให้ถือว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติที่ได้ประกาศใช้บังคับในระหว่างวันที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้
และให้ ผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้
เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และโดยที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ (๓) ได้กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอํานาจไต่สวนและวินิจฉัยว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือข้าราชการในระดับที่ต่ํากว่าที่ร่วมกระทําความผิดกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดําเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการไต่สวน
เจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้นใหม่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญยังได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุง
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๙/๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับเป็นต้นไป
มาตรา ๖7 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ออก
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่ า จะได้ มีข้ อ บั ง คับ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อคํ า สั่ ง ที่อ อกตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๖8 บรรดาการดําเนินการใดๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการไต่สวน
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กระทําไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นอันใช้ได้
มาตรา 69 บรรดาคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งต่ํากว่าระดับ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ การดํ า เนิ น การต่ อ ไปในคดี ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๗0 ในระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีการจัดตําแหน่งข้าราชการ เพื่อให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้นํา
บัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๗1 บรรดาบทบัญ ญัติ ใดที่ไ ด้บัญ ญั ติไ ว้ตามประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่เป็นเรื่องเดียวกัน หรือที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แทน
มาตรา ๗2 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการวางระเบียบตามมาตรา ๑๐๓/๓ กําหนด
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓/๘ ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอํานาจใน
การกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว
มาตรา ๗3 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)

