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  ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตลอดจนวุฒิสภา 
สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  และไดมีประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพ่ือใชบังคับในดานการบริหาร
ราชการแผนดิน  ดานนิติบัญญัติและในเรื่องอันจําเปนตาง ๆ ในระหวางที่ยังไมไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น  
๓๖ ฉบับ๑ 
 

 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยคณะบุคคลที่มีพลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะโดย
ไดกระทําการยึดอํานาจในการบริหารประเทศจากพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  
โดยวิธีการรัฐประหาร (coup d’état) ซึ่งประกาศฯ ในแตละฉบับจะมีผลบังคับผูกพันทางกฎหมาย
แตกตางกัน  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวาประกาศฯ ฉบับนั้น ๆ จะมีเนื้อหาสาระอยางไร อาทิ ประกาศฯ  
ฉบับที่ ๓ ที่กําหนดใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ตลอดจนวุฒิสภา   
สภาผูแทนราษฎร  คณะรัฐมนตรี  และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือประกาศฯ ฉบับที่ ๑๖ เรื่องให
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทํา
หนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ยอมถือวามีคาบังคับเสมอดวยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และในขณะเดียวกันประกาศบางฉบับมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง (abstract – general)  
ซึ่งถือวามีคาบังคับเสมอดวยพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ อาทิ 

                                                 
  ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙. 
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ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๙ 
เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับตอไป  ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง 
การตรวจสอบทรัพยสิน  ประกาศฯ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เปนตน 
 

 ในขณะที่ประกาศฯ บางฉบับมีลักษณะเปนเพียงประกาศหรือคําส่ังเฉพาะเรื่องให 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติตาม ประกาศฯ ดังกลาวยอมไมมีผลบังคับเปนกฎหมาย แตมีผลบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางเปนรูปธรรมและเปนการเฉพาะเจาะจง (concrete- 
individaul)  ในลักษณะของคําส่ังทางปกครอง อาทิ ประกาศฯ ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง อนุญาตให
ขาราชการอัยการลาออกจากราชการ 
 

 อยางไรก็ตาม  ยังมีประกาศฯ บางฉบับที่ไมมีผลบังคับผูกพันในทางกฎหมายแตมี
ลักษณะเปนเพียงการขอความรวมมือหรือเปนการแจงเพ่ือทราบเทาน้ัน อาทิ ประกาศฯ ฉบับที่ ๕ 
เรื่องการใหนิสิต นักศึกษามีสวนรวมในทางการเมือง  ประกาศฯ ฉบับที่ ๖ เรื่องการแกไขความ
เดือดรอนของบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร  ประกาศฯ ฉบับที่ ๙ เรื่องนโยบาย
ตางประเทศ และประกาศฯ ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง ขอความรวมมือในการเสนอขาวสาร เปนตน 
 

 อนึ่ง  มีขอสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศฯ ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมายวาดวย 
การรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย กลาวคือ ประกาศฯ ฉบับดังกลาวไดยกระดับ 
ศักด์ิทางกฎหมาย (Hierachy of Law)  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖  ใหเปนพระราชบัญญัติ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่ง
ถือวาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดใช
อํานาจในการใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติแทนรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา  ทั้งนี้ 
ตามประกาศฯ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ใหหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา  
 

 ความสําคัญของประกาศฯ ฉบับตาง ๆ เหลาน้ีไดรับการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ที่บัญญัติความวา 
 

 “บรรดาประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําส่ังของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙  จนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะเปนในรูปใดและไมวาจะประกาศหรือสั่งใหมีผล
บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวา
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ประกาศหรือคําส่ัง  ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นไมวาการปฏิบัติตามประกาศหรือ
คําส่ังนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนประกาศหรือคําส่ังหรือการปฏิบัติ 
ที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ” 
 

 กลาวคือ  บรรดาประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําส่ังของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขจะไมสามารถถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกร
ตุลาการ (Judicial Review) ได  ไมวาจะเปนการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครองหรือคณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ก็ตาม  ทั้งนี้ จนกวารัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะได
ประกาศและมีผลใชบังคับและไดบัญญัติรับรองใหบรรดาประกาศฯ เหลาน้ีมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
และสามารถถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการไดตอไป๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
  ๒อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบางฉบับคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๒๒  บัญญัติความวา “บรรดาประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือกฎหมายที่มีผลเปนการแกไข หรือเพิ่มเติมประกาศหรือ
คําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติท่ีออกใชบังคับกอนวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔  ท้ังนี้ ไมวาจะมีผลใชบังคับในทาง 
นิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ บรรดาที่ยังมีผลใชบังคับอยูจนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ใหมีผลใชบังคับได
โดยชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ีตอไป  และถาประกาศหรือคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติหรือในทางตุลาการ   
การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศหรือคําสั่งดังกลาวใหตราเปนพระราชบัญญัติ  การตราพระราชบัญญัติตามมาตรานี้
ไมมีผลกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดกระทําไปตามประกาศหรือคําสั่งดังกลาว  และ
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดกระทําไปตามประกาศหรือคําสั่งดังกลาว และใหบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นไดรับความ
คุมครอง ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองในทางใดมิได”  จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวา  บรรดาประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติใหมีผลใชบังคับโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญนี้ตอไป  ซ่ึงถือวาเปนการบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีขัดตอหลักนิติรัฐเปนอยางยิ่ง  ท้ังนี้ เนื่องจากหลักการสําคัญ
ของหลักนิติรัฐก็คือ การใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรจะตองถูกควบคุมตรวจสอบได ไมวาจะเปนการควบคุม
ตรวจสอบทางการเมืองหรือการควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ  การบัญญัติใหบรรดาประกาศฯ หรือคําสั่งของคณะ
รัฐประหารมีผลใชบังคับตอไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นจึงถือเปนสิ่งท่ีไมสมควรอยางยิ่ง. 
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 ดวยเปนท่ีปรากฏความแนชัดวา การบริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลรักษาการปจจุบัน ไดกอใหเกิด
ปญหาความขัดแยง แบงฝาย สลายความรูรักสามัคคีของชนในชาติ อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรชาติ
ไทย ตางฝายตางมุงหวังเอาชนะ ดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโนมนับวันจะทวี  ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยประชาชนสวนใหญ เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผนดิน อันสอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอยาง
กวางขวาง หนวยงาน องคกรอิสระ ถูกครอบงําทางการเมือง ไมสามารถสนองตอบเจตนารมณ ตามที่ไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักร ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจน
หมิ่นเหม ตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย ผูทรงเปนท่ีเคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย 
อยูบอยครั้ง แมหลายภาคสวนของสังคม จะไดพยายามประนีประนอม คลี่คลายสถานการณมาโดยตอเนื่องแลว แตยัง
ไมสามารถที่จะทําใหสถานการณความขัดแยงยุติลงได  ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงประกอบดวยผูบัญชาการเหลาทัพ และผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
จึงมีความจําเปนตองยึดอํานาจการปกครองแผนดิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอยืนยันวา ไมมีเจตนาเขามาเปนผูบริหารราชการแผนดินเสียเอง  
แตจะไดคืนอํานาจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกลับคืนสูปวงชนชาวไทย
โดยเร็วท่ีสุด  ท้ังนี้  เพ่ือธํารงรักษาไว ซ่ึงความสงบสุข และความมั่นคงของชาติ รวมท้ังเทิดทูนไว ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริยอันเปนท่ีเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 
 

 
  ใหทหารและตํารวจทุกนายไปรายงานตัว ณ ตนสังกัด และหามเคลื่อนยายกําลังออกจากที่ตั้งปกติ   
โดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับคําสั่งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

แถลงการณ 
คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒  เรือ่ง หามการเคลือ่นยายกาํลงัทหาร และตาํรวจ 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๓ 

 
 
 
 
 

  ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไดทําการยึดอํานาจปกครองประเทศไวเรียบรอย
แลวนั้น เพ่ือความสงบเรียบรอยในการปกครองประเทศ  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  จึงให  
  ๑.   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง  
  ๒.  วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ  
  ๓.   องคมนตรี คงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตอไป  
  ๔.   ศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ตามบท
กฎหมายตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
  
 

 โดยที่ไดมีกฎหมายบางฉบับ ไดบัญญัติถึงอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในอันท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายได และเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้  
  ขอ  ๑  ในระหวางท่ียังไมมีผูดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายไดบัญญัติ
วา เปนอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ใหเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือผูซ่ึงหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย  
  ขอ  ๒  ในระหวางท่ียังไมมีผูดํารงตําแหนง รัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติวา เปน
อํานาจหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีกระทรวงใด ก็ใหเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดกระทรวงนั้น เวนแต  หัวหนาคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

  ดวยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดเห็น
ความสําคัญของนิสิต นักศึกษา ปญญาชน ตอชาติบานเมือง ซ่ึงเปนพลังบริสุทธิ์ ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เห็นควรที่จะใหนิสิต นักศึกษา ไดมีสวนรวมในทางการเมือง 
ในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสวนรวมใหการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีจะมีข้ึนในเร็ววันนี้ เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อเสียง และ

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  
ฉบับที ่๓   

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  
ฉบับที ่๔  เรือ่ง  อาํนาจบรหิารราชการแผนดนิ   

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ   
ฉบับที ่๕  เรือ่ง การใหนสิติ นักศกึษา มีสวนรวมทางการเมือง  



 

บทความทางวิชาการ 

๖๔ 

อิทธิพลใดๆ และหากนิสิต นักศึกษาทานใด มีแนวความคิดในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนแลว ขอใหสงความเห็นไปที่สํานักงานเลขานุการกองทัพบก 
ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 

 
 
 
 
  ดวยทราบวาบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ท้ังหลาย ไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับปญหาการ
ครองชีพ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับทราบความ
เดือดรอนของพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ดังกลาว ดวยความรูสึกเห็นอกเห็นใจเปนอยางยิ่ง และกําลังพิจารณาให
ความชวยเหลือ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดังกลาวอยูแลว แตเนื่องจากขณะนี้กําลังอยูในระหวางการแกไขปญหา
ความสงบเรียบรอยของประเทศใหคืนสูภาวะปกติ จึงขอใหพ่ีนองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ท้ังหลาย อยูในความสงบ  
อยาไดเคลื่อนไหวเรียกรองใด ๆ ในขณะนี้ เพราะอาจจะเปดโอกาสใหบุคคลผูไมหวังดีตอประเทศชาติบานเมืองกระทํา
การกอความไมสงบเรียบรอยขึ้น สําหรับปญหาความเดือดรอนของบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร  ดังกลาว  
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะไดรวมกันพิจารณาหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของบรรดาพี่นองผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร ท้ังหลาย โดยเร็วตอไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 
 

 
 
 

 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ไดประกาศกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาที เปนตนไป แลวนั้น 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินในระหวางประกาศกฎอัยการศึก จึงหามมิใหมั่วสุม 
ประชุมทางการเมือง ณ ท่ีใด ๆ ท่ีมีจํานวนตั้งแต ๕ คนขึ้นไป  
  หากผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 

 
 

 
 
 

  เน่ืองดวย ในการท่ีคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข ไดเขายึดอํานาจการปกครองในครั้งนี้ มุงหวังใหบานเมืองมีความสงบเรียบรอย มีความเจริญรุงเรือง และ
ประชาชนไดรับความเปนธรรมในการซื้อขายสินคาเปนสําคัญ จึงหามมิใหผูใดกักตุนสินคา หรือขึ้นราคาสินคา 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  
ฉบับที ่๖ เรือ่ง การแกไขความเดือดรอนของบรรดาพีน่องผูใชแรงงาน ชาวนา ชาวไร  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๗  เรือ่ง การหามชมุนมุทางการเมือง 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๘  เรือ่ง หามกกัตนุสนิคา 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๕ 

ทุกประเภท หากผูใดฝาฝน ถือวาเปนความผิด ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดยึดและ
ควบคุมอํานาจการปกครองประเทศไวแลว ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นั้น คณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะยึดมั่นในหลักกฎบัตรสหประชาชาติและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ เพ่ือผลประโยชนของชาติ จะรักษาไวซ่ึงสิทธิ และจะปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญา หรือ
ขอตกลงที่ทําไวกับนานาประเทศ ภายใตหลักเกณฑแหงความเสมอภาคโดยเครงครัด จะสงเสริมและรักษาไวซ่ึง
ความสัมพันธอันดีท่ีมีอยูสําหรับชาวตางประเทศ คณะทูตานุทูต กงสุล สถานเอกอัครราชทูต และองคการระหวาง
ประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย จะไดรับการคุมครองจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 

 
 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดยึด
อํานาจการปกครองไวเรียบรอยแลวนั้น  
  เพ่ือใหเกิดความสามัคคีภายในชาติ อันจะเปนรากฐานในการแกไขวิกฤติและฟนฟูประเทศชาติใหลุลวง
ไปโดยเร็ว คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงขอความรวมมือ 
รวมใจมายังสื่อมวลชนทุกสํานัก ทุกประเภท ทุกแขนง ตลอดจนผูประกอบการสื่อมวลชนทุกราย  และสื่อมวลชนทุกคน 
ไดโปรดรวมกันเสนอขาวสารตามความเปนจริง และเปนไปในทางสรางสรรค เพ่ือฟนฟูความสามัคคีภายในชาติและ 
ทําใหประเทศชาติกลับสูความสงบสุขโดยเร็วท่ีสุด  
  ประเทศชาติของเราไดบอบช้ําเพราะความแตกแยก แตกสามัคคีมากพอแลว จึงจําเปนท่ีพ่ีนองประชาชน
ชาวไทยทุกคนจะไดรวมแรงรวมใจกันฟนฟูชาติบานเมือง ฟนฟูความสามัคคี นําความสงบสุขกลับคืนประเทศชาติ  
ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยเร็วท่ีสุด  
  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความหวัง 
อยางแรงกลาท่ีจะไดรับความรวมมือจากทุกทานอยางพรอมเพรียงกัน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๙  เรือ่ง นโยบายตางประเทศ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๐  เรือ่ง ขอความรวมมือในการเสนอขาวสาร 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๖ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  เพ่ือใหการบริการประเทศเปนไปดวยความเรียบรอย และควบคุมสถานการณท้ังปวง อันอาจเกิดจาก   
ผูไมหวังดีตอชาติบานเมืองใหกลับคืนเขาสูสถานการณปกติโดยเร็วท่ีสุด  จึงใหแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงใน
กองบัญชาการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนี้  
  ๑.  พลเอก เรืองโรจน  มหาศรานนท ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน ประธานที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ๒. พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก เปน หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข  
  ๓. พลเรือเอก สถิรพันธ  เกยานนท ผูบัญชาการทหารเรือ เปน รองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คนที่ ๑  
  ๔. พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข ผูบัญชาการทหารอากาศ เปน รองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คนที่ ๒  
  ๕. พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปน รองหัวหนาคณะปฏิรูป   
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คนที่ ๓  
  ๖.  พลเอก วินัย  ภัททิยกุล เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปน เลขาธิการคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินเปนไปอยางตอเนื่อง สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหมีผลใชบังคับตอไป คณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑.  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ
ตอไป โดยใหงดการบังคับใชบทบัญญัติในสวนท่ี ๑ หมวด ๑ จนกวาจะมีประกาศเปนอยางอื่น และใหคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พนจากตําแหนง  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๒  เรือ่ง ใหพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบบั มีผลใชบงัคบัตอไป 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๑   

เรือ่ง แตงตัง้บคุคลสาํคัญดาํรงตาํแหนงในคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๗ 

  ขอ ๒.  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  คงอยูใน
ตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการประกาศเปนอยางอื่น  
  ขอ ๓.  การใดที่กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 

                
 
 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปนไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม  และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑.  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช
บังคับตอไป  
  ขอ ๒.  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
  ขอ ๓.  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรือ
กําหนดวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใหเหมาะสมแกการเลือกตั้งท่ีคางดําเนินการหรือจําเปนตองดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ  
 ขอ ๔.  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย  
  (๑) นายอภิชาต สุขัคคานนท                ประธานกรรมการ  
  (๒)  นายประพันธ นยัโกวิท                    กรรมการ  
  (๓)  นางสดศรี สัตยธรรม                       กรรมการ  
  (๔)  นายสมชัย จึงประเสรฐิ                    กรรมการ   
  (๕)  นายสุเมธ อุปนิสากร                       กรรมการ  
                 ท้ังนี้  จนกวาจะประกาศเปนอยางอื่น  

                  (ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐเปนไปอยางตอเนื่อง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป  จนกวาจะประกาศเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)  
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๓  เรือ่ง ใหพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบับมีผลใชบงัคับตอไป 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๔  เรือ่ง ใหพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบับมีผลใชบงัคับตอไป 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๕  เรือ่ง หามพรรคการเมืองประชมุ หรือ ดาํเนนิกจิการอืน่ใดทางการเมือง 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๘ 

 
 
 

  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดสิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว และไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๗ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง  การหามชุมนุมทางการเมือง แตเพ่ือใหการดําเนินการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง 
ภายหลังท่ีสถานการณเขาสูปกติแลว คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลบังคับใชตอไป 
เพ่ือใหพรรคการเมืองยังคงสภาพอยูตอไปได  
  ขอ ๒ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการ
ประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง และการดําเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให
ระงับไวเปนการชั่วคราว  
  ท้ังนี้  จนกวาจะประกาศเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 
  
 

 เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินใหมีความตอเนื่องในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎร  
และวุฒิสภา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ
ดังตอไปนี้  
  ในกรณี ท่ีมีกฎหมายบัญญัติ ใหการดําเนินการเรื่องใดตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ใหเปนอํานาจของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในการใหความเห็นชอบแทนรัฐสภา หรือวุฒิสภา ในเรื่องนั้น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
  ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับท่ี ๔  ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มีคําสั่งใหบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือผูซ่ึงหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย นั้น  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๖  เรือ่ง ใหหวัหนาคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุทาํหนาที่รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสิภา 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๗  เรือ่ง มอบอาํนาจบรหิารราชการแผนดนิ 



 

บทความทางวิชาการ 

๖๙ 

  เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมอบหมายให    
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูปฏิบัติหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแทนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดังกลาวขางตน ในสวนท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการ และ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
  
 
 
 
   
 
 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบการบริหารงานตํารวจเพื่อใหมีความอิสระ เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ียิ่งขึ้นและมิใหอิทธิพลทางการเมืองกาวกายการดําเนินกระบวนการยุติธรรมขั้นตน อันจะกอใหเกิดความ
เปนธรรมแกประชาชนโดยสวนรวมยิ่งขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หัวหนา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ ดังตอไปนี้  
  ขอ  ๑  นับแต วันท่ีประกาศนี้มีผลใช บังคับให  ก.ตร. ตามพระราชบัญญัติตํ ารวจแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
  (๑)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนประธานกรรมการ  
  (๒) จเรตํารวจแหงชาติ หรือรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กําหนด 
จํานวน ๒ คน  
  (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน ซ่ึงไดรับการสรรหาจากประธานและ   กรรมการ ตาม (๒)  
  ใหผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ เปนกรรมการและเลขานุการ ก.ตร. และ 
รองผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ เปนผูชวยเลขานุการ ก.ตร.  
  ขอ  ๒  ใหการดําเนินการของ ก.ตร. ตามขอ ๑ มิใหนําความในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ 
เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการทําความตกลง และการใหความเห็นชอบมาใชบังคับ  
  ขอ  ๓  การใดที่ ก.ตร.ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดําเนินการไปแลว กอนวันท่ี
ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับนี้ใชบังคับ            
แตการดําเนินการยังไมแลวเสร็จ และมีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล และอยูในอํานาจของ ก.ตร. ให ก.ตร. ตาม
ขอ ๑พิจารณาดําเนินการตามควรแตกรณี  
  ขอ  ๔   ให ก.ตร. ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับพนจากตําแหนง  
  ขอ  ๕   ใหดําเนินการพิจารณาแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหแลวเสร็จ
ในหนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ  
  ขอ  ๖   เมื่อไดมีการแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเมื่อครบกําหนด 
หนึ่งป นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ ใหประกาศฉบับนี้เปนอันยกเลิก  
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๘  เรือ่ง การแกไขเพิม่เตมิกฎหมายวาดวยตาํรวจแหงชาต ิ

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๑๙  เรือ่ง ใหพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูบางฉบบัมีผลบงัคบัใชตอไป 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๐ 

 
 
  เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผลใช
บังคับตอไป คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ
ดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป โดยใหงดการบังคับใชบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการสรรหา  
  ขอ ๒ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป  
  ขอ ๓  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวย  
   (๑)   นายปานเทพ กลาณรงคราญ  ประธานกรรมการ  
   (๒) นายกลานรงค จันทิก  กรรมการ  
   (๓)   นายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ  
   (๔)   นายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการ  
   (๕)   ศาสตราจารยภักดี โพธิศิริ กรรมการ  
   (๖)   ศาสตราจารยเมธี ครองแกว กรรมการ  
   (๗)   นายวิชา มหาคุณ กรรมการ  
   (๘)   นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ  
   (๙)   นางสาวสมลักษณ จัดกระบวนพล กรรมการ  
  ขอ ๔  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ ๓ พนจากตําแหนงดวยเหตุใด ๆ และ 
มีกรรมการเหลืออยูตั้งแตหกคนขึ้นไป ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู  
  ถาประธานกรรมการพนจากตําแหนง ใหกรรมการที่เหลืออยูคัดเลือกกันเองใหกรรมการคนหนึ่ง    
เปนประธานกรรมการแทน  
  ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนง และมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหกคน ใหนายกรัฐมนตรีสรรหาบุคคล
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาที่ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป หรือดําเนินการสรรหาและแตงตั้งตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น แลวแตกรณี  
  ขอ ๕  ใหประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๓ ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประกาศนี้ 
ใชบังคับ 
 ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ ๓  ไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไมอาจรับตําแหนงได  
ใหนําความในขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๐  เรือ่ง ใหคณะกรรมการปฏิบตัหินาทีต่อไป 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๑ 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซ่ึงมีผลใหคณะกรรมการซึ่งแตงตั้ง 
โดยคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด ตองสิ้นสภาพลง ยกเวนคณะกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ฉะนั้น เพ่ือมิใหงานของคณะกรรมการตองหยุดชะงักลง จึงใหคณะกรรมการดังกลาวยังคงอยู
และปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีอยูตอไป เวนแตสวนราชการที่เปนผูเสนอขอใหมีคณะกรรมการนั้น ๆ เห็นสมควรยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง  ก็ใหปลัดกระทรวงนั้น ๆ เสนอขอคําวินิจฉัยตอหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ท้ังนี้ คณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ใหหัวหนาคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือผูซ่ึงหัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และสําหรับ
คณะกรรมการที่มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ใหรองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือผูซ่ึงรองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  
  ท้ังนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนบริหารราชการแผนดินแลว  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

  โดยที่ในระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการลักลอบดักฟง ใชประโยชน หรือเปดเผยขอความที่มีการติดตอทาง
โทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเปนการละเมิดเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน 
กอใหเกิดความหวาดระแวงกันท่ัวไปในหมูประชาชนผูใชเครื่องมือสื่อสาร  
  ดังนั้น เพ่ือคุมครองเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมายและเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยและรักษาความสงบของประเทศ  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ผูใดดักฟง ใชประโยชน หรือเปดเผย ซ่ึงขอความที่มีการติดตอทางโทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสาร
อื่นใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ  
  ขอ ๒  ผูใดรับรูขอความที่ไดมาจากการกระทําความผิดตามขอ ๑ ใชประโยชนหรือเปดเผยขอความนั้น
ตอผูอื่นโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ  
  ขอ ๓  ผูใดใชใหผูอื่นกระทําความผิดตามขอ ๑ หรือขอ ๒ ตองรับโทษเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตามที่บัญญัติ
ไวในความผิดตามขอ ๑ หรือขอ ๒ แลวแตกรณี  
  ขอ ๔  ถาผูกระทําความผิดเปนผูไดรับอนุญาตใหบริการโทรศัพท หรือการสื่อสาร หรือเปนผูไดรับ
สัมปทานการใหบริการดังกลาว นอกจากตองรับโทษตามขอ ๑ ขอ ๒ หรือขอ ๓ แลวแตกรณีแลว ใหใบอนุญาตหรือ
สัมปทานนั้น สิ้นสุดลงดวย  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๑  เรือ่ง หามการดกัฟงทางโทรศพัท หรือเครือ่งมือสือ่สารใด 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๒  เรือ่ง ขอใหยตุคิวามเคลือ่นไหวของกลุมการเมืองทองถิน่ 
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 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดประกาศ
กฎอัยการศึก ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนตนมา และไดมีประกาศฉบับท่ี ๗ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การหามชุมนุมทางการเมือง โดยมิใหมั่วสุมประชุมทางการเมือง ณ ท่ีใด ๆ ท่ีมีจํานวนตั้งแต 
๕ คนขึ้นไปนั้น ดวยปจจุบันปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุมสมาชิก องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด รวมทั้งกลุมองคกรอื่น ๆ ท้ังท่ีมีความมุงหมาย เพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานการดําเนินการของคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหา 
และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน อันจะนําไปสูความแตกแยกในสังคมตอไป ดังนั้น คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงขอประกาศใหกลุมองคกรตาง ๆ ยุติความ
เคลื่อนไหว และการรวมกลุมทางการเมืองไวจนกวาสถานการณของประเทศจะเขาสูสภาวะปกติ ซ่ึงคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะไดมีประกาศใหทราบตอไป  
  ท้ังนี้ หากมีผูใดฝาฝน จะตองไดรับโทษโดยเฉียบขาด  
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
 

  เนื่องดวยปรากฏวาการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงโดยผลของการปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีเหตุอันควรสงสัยวามีการใชอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น ทําใหเกิดความเสียหายแกประเทศอยางรายแรง จึงสมควร
ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานและโครงการตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีดังกลาววาเปนไปโดยสุจริตหรือไม คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
   (๑)  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  เปนประธานกรรมการ  
   (๒)  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  เปนกรรมการ  
   (๓)  อัยการสูงสุดหรือผูแทน  เปนกรรมการ  
   (๔)  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริตแหงชาติหรือผูแทน   เปนกรรมการ     
  (๕)  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
    การฟอกเงินหรือผูแทน   เปนกรรมการ  
   (๖)  เจากรมพระธรรมนูญหรือผูแทน   เปนกรรมการ  
   (๗)  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูแทน   เปนกรรมการ  
   (๘)  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
    กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือผูแทน  เปนกรรมการ  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๓  เรือ่ง การตรวจสอบทรพัยสนิ 
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  ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน  
  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับผิดชอบงานดานธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติ
หนาท่ีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย  
  ขอ ๒ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการ 
ซ่ึงไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง โดยผลของการปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วาเปนไปโดยสุจริตหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา 
การดําเนินงานหรือโครงการใดมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติการณวาบุคคลใด
เก่ียวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวของของผูนั้น คูสมรสและบุตร ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้น 
ไวกอนได  
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามประกาศนี้ นอกจากอํานาจตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจตามกฎหมายดังตอไปนี้ดวย  
  (๑)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม  
  (๒)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ  
  (๓)  ประมวลรัษฎากร โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร เฉพาะ 
ท่ีเก่ียวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณะกรรมการตรวจสอบจะเรียกสํานวนการสอบสวนหรอื
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาใชประกอบการพิจารณา และใชเปนสํานวนการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ในกรณีท่ีมีเรื่องเดียวกันอยูในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือคณะกรรมการ 
ธุรกรรม ใหประสานงานเพื่อดําเนินการตามควรแกกรณี  
  ขอ ๓ ใหคณะกรรมการตรวจสอบแจงรายชื่อบุคคลตามขอ ๒ แกสถาบันการเงิน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมที่ดิน กรมสรรพากร หนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ และ 
ผูครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับทรัพยสินของผูนั้น เพ่ือใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นแจงขอมูล
เก่ียวกับทรัพยสินและการเสียภาษีอากร ตลอดจนการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของของบุคคลตามขอ ๒       
คูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเวลาและตามวิธีการ              
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด  
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
มีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยสงขอมูลและเอกสารใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพ่ือแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบได  
  มิใหนําบทบัญญัติของกฎหมายที่หามมิใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับการแจงขอมูลตามวรรคหนึ่ง  
  ขอ ๔ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินตามขอ ๒ ไมแจงขอมูลตามขอ ๓ หรือไมสงมอบ
ทรัพยสินท่ีถูกยึด หรือยักยาย จําหนาย จายโอนทรัพยสินท่ีถูกอายัด ใหถือวาทรัพยสินท่ีเก่ียวของดังกลาวเปน
ทรัพยสิน  ท่ีไดมาโดยไมชอบและเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการร่ํารวยผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
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  ในกรณีท่ีหนวยงานหรือบุคคลตามขอ ๓ ไมดําเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด 
ตามขอ ๓ หากมีกรณีเกิดความเสียหายขึ้นจากการที่ไมดําเนินการนั้น ใหหนวยงานหรือบุคคลดังกลาวรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  
  ขอ ๕  บรรดาทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดตามขอ ๒ ถาเจาของทรัพยสินพิสูจนตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไดวา ตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นมิใชทรัพยสิน 
ท่ีไดมาจากการกระทําความผิด หรือมิไดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น  
 ขอ ๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี หรือร่ํารวยผิดปกติ ใหสงรายงาน เอกสารหลักฐาน พรอมทั้งความเห็น  
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน     
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ         
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวามติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
  ขอ ๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามที่มอบหมายได  
  ขอ ๘ ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามประกาศนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศ
นี้ใชบังคับ  
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องใดยังไมแลวเสร็จ ให
คณะกรรมการตรวจสอบสงมอบสํานวนคืนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีของตน แลวแตกรณี  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๑ เรื่อง แตงตั้งบุคคลสําคัญดํารงตําแหนงในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไปแลวนั้น บัดนี้ เนื่องจากจะมีการเกษียณ  
อายุราชการของผูดํารงตําแหนงบางตําแหนง จึงสมควรปรับปรุงประกาศดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณ 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๑ เรื่อง แตงตั้งบุคคลสําคัญดํารงตําแหนงในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
  ขอ ๒ แตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้ดํารงตําแหนงในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๔  เรือ่ง แตงตัง้บคุคลสาํคัญดาํรงตาํแหนงในคณะปฏิรปูการปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
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   ๒.๑  พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๒  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เปนรองหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๓ พลเรือเอก สถิรพันธ  เกยานนท เปนสมาชิกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๔ พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ เปนสมาชิกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๕  พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ เปนสมาชิกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๖  พลเอก วินัย ภัททิยกุล เปนเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๗  พลโท สพรั่ง  กัลยาณมิตร เปนผูชวยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๒.๘  พลโท อนุพงษ  เผาจินดา  เปนผูชวยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 
 

 
 
 
 

 โดยที่ เปนการสมควรกําหนดหนาท่ีของผูตองหาในคดีอาญาใหพิมพลายนิ้วมือตามคําสั่งของ 
เจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมาย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ผูซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญามีหนาท่ีตองพิมพลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา ตามคําสั่ง
ของพนักงานอัยการ ผูวาคดี หรือพนักงานสอบสวน ผูใดฝาฝนมีความผิดฐานกระทําความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม        
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 
 
 ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป และแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดําเนินการ  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๕  เรือ่ง การดาํเนนิการเกีย่วกบัการยตุธิรรมทางอาญา 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๖  เรือ่ง การแกไขประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๓ ลงวนัที ่๒๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 
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เก่ียวกับสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความตอเนื่อง นั้น เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน  
   “ขอ ๑  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก”  
  ขอ ๒ ใหยกเลิกขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙  
 
   ขอ ๓ ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ไดรับการสรรหาและแตงตั้งโดยชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งตามประกาศดังกลาวและมีอํานาจและหนาท่ีตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่น 
ท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป นั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการมีผลใชบังคับของกฎหมายดังกลาว 
รวมทั้งกําหนดเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูเก่ียวของกับการกระทําการตองหามตามกฎหมายนั้น คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้ 
   “ขอ ๑  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก” 
  ขอ ๒  การหามพรรคการเมืองดําเนินการประชุม หรือดําเนินกิจการใดๆ ในทางการเมืองตาม  ประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไป จนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติเปนอยางอื่น  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๗  เรือ่ง การแกไขประกาศคณะปฏริูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๕ ลงวนัที ่๒๑ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๗ 

  ขอ ๓  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอื่นท่ีทําหนาท่ีศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรค
การเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาป นับแตวันท่ีมีคําสั่งให 
ยุบพรรคการเมือง 
  ขอ ๔  ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําสั่งของศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ กอนวันท่ีประกาศคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ใชบังคับ ใหผูนั้นยังคงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งของศาลตอไป 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจบริหารราชการแผนดิน และฉบับท่ี ๑๘ 
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ นั้น บัดนี้ สมควรให
การบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการไปตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูเดิม หัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่องมอบอํานาจบริหารราชการแผนดิน และ 
ฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  
  ขอ ๒ ใหบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันท่ีประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติใชบังคับ มีผลใชบังคบัอยูตอไปเชนเดิม 
  ขอ ๓  การยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย   
ทรงเปนประมุข ตามขอ ๑ ไมกระทบกระเทือนการใด ๆ ท่ีกระทําในระหวางท่ีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดังกลาวยังมีผลใชบังคับ และใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  
  ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่ทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ     
ไปพลางกอน  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๘  เรือ่ง ยกเลกิประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๗ ลงวนัที ่๒๒ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 
และฉบบัที ่๑๘ ลงวนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๔๙ 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๘ 

  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 
  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปนั้น เพ่ือใหมีความชัดเจนในผลการใชบังคับท่ียังคงให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใชบังคับโดยตอเนื่อง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ  ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๑ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “ขอ ๑ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใชบังคับตอไป เวนแตบทบัญญัติในสวนท่ี ๑ หมวด ๑ จนกวาจะมี
กฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ พนจากตําแหนง” 
  ขอ  ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “ขอ ๒ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี ๑๘ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
คงอยูในตําแหนงตอไป จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๓ ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี   
ผูวาการตรวจเงินแผนดินตามขอ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้พนจาก
ตําแหนง  
  ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหนึ่ง 
ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งยังคงปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอน 
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 
 
 
 
 

 
 ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพยสิน ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นั้น โดยที่เปนการสมควร

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๒๙  เรือ่ง แกไขประกาศคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๑๒ ลงวนัที ่๒๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๐ เรือ่ง การตรวจสอบการกระทาํทีก่อใหเกดิความเสียหายแกรฐั 



 

บทความทางวิชาการ 

๗๙ 

ปรับปรุงการดําเนินการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบการกระทําผิดท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐไดกวางขวางขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย    ทรง
เปนประมุข ฉบับท่ี ๒๓ เรื่องการตรวจสอบทรัพยสิน ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙  
  ขอ ๒  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  
   (๑) นายกลานรงค จันทิก เปนกรรมการ  
   (๒) นายแกวสรร อติโพธิ เปนกรรมการ  
   (๓)  คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา เปนกรรมการ  
   (๔)  นายจิรนิติ หะวานนท เปนกรรมการ  
   (๕)  นายนาม ยิ้มแยม เปนกรรมการ  
   (๖)  นายบรรเจิด สิงคะเนติ เปนกรรมการ  
   (๗)  นายวิโรจน เลาหะพันธ เปนกรรมการ  
   (๘)  นายสวัสดิ์ โชติพานิช เปนกรรมการ  
   (๙)  นายสัก กอแสงเรือง เปนกรรมการ  
   (๑๐) นางเสาวนีย อัศวโรจน เปนกรรมการ  

    (๑๑) นายอุดม เฟองฟุง เปนกรรมการ  
    (๑๒) นายอํานวย ธันธรา เปนกรรมการ  
   ในกรณีท่ีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือหามการปฏิบัติหนาท่ี 

อื่นใด ในการดํารงตําแหนง มิใหนํากฎหมายน้ันมาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ
ตรวจสอบ  

   ใหกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
และมีอํานาจแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง และ ผูชวยเลขานุการตามความจําเปน  

    ในกรณีท่ีมีกรรมการวางลง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได แตตองมีกรรมการ
เหลืออยูไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูท่ีเห็นสมควรเปน
กรรมการแทนกรรมการที่วางลง  
  ขอ ๓  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับผิดชอบงานดานธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย  
    ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมมือดําเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรองขอ รวมทั้งสนับสนุนขอมูล
บุคลากร หรือการอื่นใดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ     
    ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดหาสถานที่ทําการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบรองขอใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการใหเจาหนาท่ีของ
หนวยงานของรฐัมาชวยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดได  
  ขอ ๔  ใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยเจียดจาย
จากเงินเหลือจายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณี 
ท่ีไมเพียงพอแกคาใชจาย ใหคณะรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณตามที่จําเปน  



 

บทความทางวิชาการ 

๘๐ 

   คาตอบแทนหรือคาใชจายอื่นใดในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทน
หรือคาใชจายอื่นใดของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี  
 ขอ ๕  ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  
  (๑) ตรวจสอบการดําเนินงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบ โดยบุคคลใน
คณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีซ่ึงพนจากตําแหนงโดยผลของการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนไปโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

   (๒) ตรวจสอบสัญญา สัญญาสัมปทานหรือการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําท่ีเอื้อประโยชนแกเอกชนโดยมิชอบ หรือมีการกระทําท่ี 
ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

   (๓) ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด ๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยวาจะมีการดําเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

   (๔)  ตรวจสอบการกระทําของบุคคลใดๆ ท่ีเห็นวาเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือหลีกเลี่ยง
กฎหมายวาดวยภาษีอากร อันเปนการกระทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  

   ในกรณีท่ีเห็นวาการดําเนินการในเรื่องที่ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ และมีพฤติการณวามีบุคคลใดเกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือร่ํารวยผิดปกติ หรือ 
มีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวของของผูนั้น  
คูสมรสและบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นไวกอนได  

   เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามประกาศนี้ นอกจากอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจตามกฎหมายดังตอไปนี้ดวย  

   (๑) พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให
คณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม  

   (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

   (๓) ประมวลรัษฎากร โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใชอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  
   ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ
พิจารณาเรื่องใดๆ ท่ีเห็นควรตรวจสอบ เรื่องที่มีผูเสนอขอมูล หรือเรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการของหนวยงานอื่นใด  
และใหมีอํานาจเรียกสํานวนหรือเรื่องที่อยูในการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ หรือเรียกสํานวนการสอบสวนหรือ
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ถามีมาพิจารณา และใหใชเปนสํานวนการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะสอบสวนเพิ่มเติมหรือไมก็ได ในกรณีท่ีมีเรื่องเดียวกันอยูในการดําเนินการของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
คณะกรรมการธุรกรรมใหประสานงานเพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี  

  ขอ  ๖ ใหคณะกรรมการตรวจสอบแจงรายชื่อบุคคลตามขอ ๕ แกสถาบันการเงิน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมที่ดิน กรมสรรพากร หนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ และ 
ผูครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับทรัพยสินของผูนั้น เพ่ือใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นแจงขอมูล
เก่ียวกับทรัพยสินและการเสียภาษีอากร ตลอดจนการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของของบุคคลตามขอ ๕   
คูสมรสและบุตรซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของผูนั้นใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเวลาและตามวิธีการที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด  



 

บทความทางวิชาการ 

๘๑ 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
มีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยสงขอมูลและเอกสารใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพ่ือแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบได  

  มิใหนําบทบัญญัติของกฎหมายที่หามมิให เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับการแจงขอมูลตามวรรคหนึ่ง  

   ขอ ๗  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพยสินตามขอ ๕ ไมแจงขอมูลตามขอ ๖ หรือไมสงมอบ
ทรัพยสินท่ีถูกยึด ยักยาย จําหนาย หรือจายโอนทรัพยสินท่ีถูกอายัด ใหถือวาทรัพยสินท่ีเก่ียวของดังกลาวเปน
ทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมชอบ และเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการร่ํารวยผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือเปนทรัพยสิน    
ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

  ในกรณีท่ีหนวยงานหรือบุคคลตามขอ ๖ ไมดําเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด        
ตามขอ ๖ หากมีกรณีเกิดความเสียหายขึ้นจากการที่ไมดําเนินการนั้น ใหหนวยงานหรือบุคคลดังกลาวรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  

  ขอ ๘  บรรดาทรัพยสินท่ีถูกหรืออายัดตามขอ ๕ ถาเจาของทรัพยสินพิสูจนตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไดวา ตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นมิใชทรัพยสินท่ีไดมาจาก
การกระทําความความผิด หรือมิไดเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติหรือ 
มิไดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น  

  ขอ ๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี หรือร่ํารวยผิดปกติ ใหสงรายงาน เอกสารหลักฐาน พรอมทั้งความเห็น  
ไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือใหอัยการสูงสุดดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ         
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหถือวามติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนมติของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง แตคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นยืนยันความเห็นเดิม ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจดําเนินการใหมีการยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี  

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวาบุคคลใดกระทําผิดกฎหมายและเปนกรณีท่ีไมอยูในบังคับของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นตอไป  
โดย ถือผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเปนการสอบสวนตามกฎหมายนั้น  

  ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามที่มอบหมายได  

  ขอ ๑๑  ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามประกาศนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับ  

  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องใดยังไมแลวเสร็จ ให
คณะกรรมการตรวจสอบสงมอบสํานวนคืนใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือหนวยงานอื่น เพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีของตน แลวแตกรณี  

  ขอ ๑๒  การแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพยสิน ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๒ 

โดยประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนการใดๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดกระทําไปกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้           
ใชบังคับ 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  

 

 
 
 
 
 
  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใชตอไป และแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปดวย นั้น โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงวาสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีเรื่องคางอยูเปนจํานวนมาก เพราะวางเวนจากการมีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมาเปนเวลานาน สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปโดย
รวดเร็วยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศ
ดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๑ และขอ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน  
   “ขอ ๑  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมี
กฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และใหถือวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๙  
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดรับการสรรหาและแตงตั้งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
   ขอ ๒ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒  ยังคง
ใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก”  
  ขอ ๒ ใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีไดรับแตงตั้งตามประกาศคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งตามประกาศฉบับดังกลาว และมีวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ขอ ๓ กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด ใหดําเนินการตามมาตรา ๓๔  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๑ เรือ่ง การดาํเนนิการตามอาํนาจหนาที ่

ของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ



 

บทความทางวิชาการ 

๘๓ 

เชนเดียวกับกรณีการจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ  
  ขอ ๔ ในการดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง  
ทางการเมือง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
ท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติไวช่ัวคราว ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพ่ือขอรับทรัพยสิน
นั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีหลักประกันก็ได  
 เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม    
การทุจริตแหงชาติ จัดใหมีการพิสูจนเก่ียวกับทรัพยสินโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสามารถ 
แสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การ ทุจริตแหงชาติ มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวตอไปจนกวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ จะมีมติวาทรัพยสินนั้นมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมี       
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกคํารอง แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น  
 ขอ ๕ ในการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติกําหนด  
  ขอ ๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาเห็นสมควรอาจสง
เรื่องที่มีการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี กระทํา
ความผิดตอตําแหนงราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมที่อยูระหวางดําเนินการ                      
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี แลวแตกรณี  
หรือสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไปก็ได  
  ขอ ๗  การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมวาเปนมติ 
ในการวินิจฉัยหรอืใหความเห็นชอบหรือไม ใหถือเสียงขางมาก  
  ขอ ๘  บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙)  
 

 
 
 
 
 
  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นแลวเสร็จโดยเร็ว แตยังคง
สามารถตรวจสอบการกระทําท่ีไมสุจริตของผูไดรับการเลือกตั้งได คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้  
  ขอ ๑  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด  
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งตอง
ประกาศผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซ่ึงตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๒ เรือ่ง อาํนาจหนาทีเ่กีย่วกับการเลือกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่ 

และผูบรหิารทองถิน่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๔ 

  ขอ ๒  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งตามขอ ๑ แลว หากภายหลังมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาผูไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๑ ผูใดกระทําการใดๆ โดยไมสุจริตหรือกระทําความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง
เพ่ือใหตนเองไดรับการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือมีการฝาฝน กฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูไดรับการเลือกตั้งผูนั้น มีกําหนดเวลา
หนึ่งป และดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตกระทํานั้นมิไดเก่ียวของกับผูไดรับการเลือกตั้ง  
  ขอ ๓  บรรดาบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชบทบัญญัติในประกาศฉบับนี้แทน  
  ขอ ๔  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นท่ีดําเนินการ
กอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับดวย โดยกําหนดเวลาสามสิบวันตามขอ ๑ ใหนับตั้งแตวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี
เชิดชูชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

  (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก หนา ๒๘) 

 
 

 
 
 
 

  ตามคําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ท่ี  ๒๗/๒๕๔๙  ไดอนุญาตให นายใจเด็ด พรไชยา อัยการอาวุโส สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการ
สูงสุด ลาออกจากราชการ เพ่ือไปดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 จึงประกาศมาใหทราบ 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 
 
 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๓ เรือ่ง แกไขเพิม่เตมิระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีเ่ชดิชยูิง่ชางเผือกและเครือ่งราชอสิรยิาภรณ 
อนัมีเกียรตยิศยิง่มงกฎุไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๔ เรือ่ง อนญุาตใหขาราชการอยัการลาออกจากราชการ 

 

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๕ เรือ่ง การแกไขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการฝายอยัการ  

พ.ศ. ๒๕๒๑ 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๕ 

 
 
 
 
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับระบบการบริหารงานยุติธรรมในสวนท่ีเก่ียวกับงานของอัยการใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี และแกไขปญหาขอขัดของบางประการในทางปฏิบัติ สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  "มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๕ วางลง และมีความจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการโดยรีบดวน ก็ใหกรรมการอัยการท่ีเหลืออยูดําเนินการไปได แตตองมีกรรมการอัยการพอที่จะเปน 
องคประชุม" 
 
 
 
 ขอ ๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  "มาตรา ๒๗ การแตงตั้งขาราชการอัยการใหดํารงตําแหนงนอกจากตําแหนงอัยการผูชวย ให
ประธาน ก.อ. เสนอ ก.อ. โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฏิบัติราชการของบุคคล
นั้นเทียบกับงานในตําแหนงขาราชการอัยการที่จะไดรับแตงตั้งนั้นๆ เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิ
กรรมการอัยการคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง" 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
 

 เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ เปนไปโดยรัดกุมและเรียบรอย
ยิ่งขึ้น จึงใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  เปนพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
ฉบับที ่๓๖ เรือ่ง กฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภยัสถาบนัพระมหากษตัรยิ 

 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๖ 

  (ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

 

 
 
 
 
  
 

  ดวยพลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน  ไดนําความกราบบังคมทูลวาการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
อันมีพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงแบงฝาย สลายความรูสึก 
รูรักสามัคคีของชนในชาติอยางท่ีไมเคยปรากฏในประวัติศาสตรของชาติไทย ประชาชนสวนใหญเคลือบแคลงสงสัย
วาการบริหารราชการแผนดินสอไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง หนวยงานอิสระถูกการเมือง
ครอบงํา ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ  แมหลายภาคสวนของสังคม
จะไดพยายามประนีประนอมคลี่คลายสถานการณมาโดยตอเนื่องแลว  ก็ไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอย 
ของบานเมืองได  คณะทหาร ตํารวจ และพลเรือน ซ่ึงมีพลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน เปนหัวหนา  ไดเขายึดอํานาจ
การปกครองไวไดและทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 
 
 ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยแกประเทศ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน  เปนหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ขอใหประชาชนทั้งหลายจงอยูในความสงบและใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกฝายฟงคําสั่ง
พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปท่ี ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน 
 ผูบัญชาการทหารบก 
 

          

ประกาศ 
แตงตัง้หวัหนาคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 

 




