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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
ที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๕ ก หนา ๓

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบความถูกตอง
และความมี อ ยู จ ริ ง รวมทัง้ ความเปลี ่ย นแปลงของทรั พ ย สิ น และหนี ้สิ น ของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามในระเบียบนี้
“ผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่
พนัก งานไต ส วน หรื อ คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบทรั พ ย สิ น และหนี ้สิ น ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหเปนผูร บั ผิดชอบดําเนินการตรวจสอบทรัพยสนิ
และหนี้สินหรือสํานวนไตสวนขอเท็จจริงของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ แลวแตกรณี
“การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน” หมายความวา การตรวจสอบ
ความถูกตองและความมีอยูจ ริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสนิ และหนี้สนิ
ดวยวิธดี าํ เนินการตรวจสอบปกติ ตรวจสอบเพือ่ ยืนยันขอมูล หรือตรวจสอบเชิงลึก
แลวแตกรณี
“การตรวจสอบปกติ” หมายความวา การตรวจสอบรายการทรัพยสนิ และ
หนีส้ ินตามเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีผ่ ูมีหนาที่ยนื่
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไว
พ.ย. - ธ.ค. ๕๕
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ระเบยี บคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจ ริง รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงของทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมอื งและเจา หนาทีข่ องรัฐ
ทีม่ หี นาทีย่ น่ื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พ.ศ. ๒๕๕๕

“การตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล” หมายความวา การตรวจสอบรายการ
ทรัพ ยสิน และหนี้สินตามบัญ ชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ผูมีหนาทีย่ นื่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไว โดยขอ
ทราบขอเท็จจริง หรือขอเอกสารหลักฐานไปยังหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชน หรือเรียกเอกสารหรือหลัก
ฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหใหถอยคํา
“การตรวจสอบเชิงลึก” หมายความวา การตรวจสอบรายการทรัพยสิน
และหนีส้ ินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่
ผูมีหนาทีย่ นื่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไวในกรณีทมี่ ีผูแจง
เบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของผูม หี นาที่ย่นื บัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินหรือหนีส้ ิน หรือปรากฏพฤติการณของผูมีหนาทีย่ ืน่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สนิ วาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ และเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงทีค่ วรแจงใหทราบ หรือมี
พฤติการณปรากฏหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึง่ ทรัพยสินและหนี้สิน
รายการใดโดยไมชอบ หรือมีพฤติการณอนั ควรเชื่อไดวา จะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ
หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน
อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือรํ่ารวยผิดปกติ
๒) บททั่วไป
๒.๑) การเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบ
เมือ่ ไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่เสนอใหประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ลงลายมือชื่อหรือกระทําดวยวิธีอนื่ ใดแทนการลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินโดยเร็ว
ก. เปนบัญชีของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภา สําหรับในกรณีทบี่ ัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบ เปนของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒสิ ภา ใหพนักงานเจาหนาทีด่ ําเนินการเปดเผยบัญชีใหสาธารณชนทราบ
โดยเร็ว แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว ซึ่งการ
เปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดังกลาว
ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอประธานกรรมการ พิจารณาอนุมัตแิ ละลงนามในประกาศ
เปดเผย และรายงานการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
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ข. เปนบัญชีของผูด าํ รงตําแหนงอื่นที่ไมใชนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีทเี่ ปนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สนิ และเอกสารประกอบของผูด าํ รงตําแหนงอื่นที่มใิ ชนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา จะเปดเผยบัญชีไดกต็ อ เมื่อ
การเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัย
ชี้ขาด และไดรบั การรองขอจากศาลหรือผูม สี ว นไดเสียหรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินหรือในกรณีทเี่ จาของบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินนั้นยินยอม
ใหมีการเปดเผย ซึ่งการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบดังกลาวใหพนักงานเจาหนาทีท่ ําความเห็นพรอมเหตุผลเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
๒.๒) การแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ พนักงานไตสวน หรือคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานไตสวน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ดําเนินการแทน แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาวินิจฉัยก็ได โดยในกรณีที่
- มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ ตอง
ประกอบดวยประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด โดยมีพนักงานเจาหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
- มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ
ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ประธานอนุกรรมการตองเปนกรรมการ
๒.๓) การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูด ํารงตําแหนงทางการเมืองที่พน จากตําแหนง ตาย หรือพนจากตําแหนงครบ ๑ ป
ในกรณีท่มี กี ารยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ เพราะเหตุ
ที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนง ตาย หรือพนจากตําแหนง
ครบ ๑ ป ใหทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสนิ และหนี้สินของผูน นั้
โดยใหนําบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนง ตาย หรือ
พนจากตําแหนงครบ ๑ ป แลวแตกรณี เปรียบเทียบกับบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ
และหนี้สินที่ไดยื่นไวเมื่อครั้งเขารับตําแหนง
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ระเบยี บคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจ ริง รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงของทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมอื งและเจา หนาทีข่ องรัฐ
ทีม่ หี นาทีย่ น่ื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พ.ศ. ๒๕๕๕

ในการตรวจสอบบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี ้สิ น ของ
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๙๑ และมาตรา ๔๐ (๑)๒ ที่ยื่นกรณีดํารงตําแหนง
ครบทุก ๓ ป พนจากตําแหนง ตาย หรือพนจากตําแหนงครบ ๑ ป ใหนําบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่บุคคลดังกลาวยื่นในกรณีดังกลาว แลวแตกรณี
เปรียบเทียบกับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นไวเมื่อเขารับตําแหนง
ในกรณีทีผ่ ูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือ
ตาย และปรากฏวาผูน ้นั หรือทายาทหรือผูจ ดั การมรดกของผูน ้นั จงใจไมย่นื บัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินทําการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
หรือของกองมรดกไดโดยไมตองอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีจ่ ะ
ตองยืน่ โดยทําการเปรียบเทียบทรัพยสินและหนี้สินทีม่ ีอยูในวันทีพ่ นจากตําแหนง
หรือตาย กับบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ที่ไดย่นื ไวเมื่อครั้งเขารับตําแหนง
๓) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การตรวจสอบทรั พ ย สิ น และหนี ้สิ น ของผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
อาจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบปกติ ใหดําเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน เมื่อมีการรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ โดยคณะกรรมการ
ป.ป.ช. อาจนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ดวยก็ได โดยใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ัดทํารายงานและความเห็นเกีย่ วกับผลการ
ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ ินดังกลาวเสนอเลขาธิการ หรือ
รองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือผูอํานวยการที่เลขาธิการมอบหมาย วามี
เหตุอนั สมควรหรือมีกรณีจําเปนตองตรวจสอบเพือ่ ยืนยันขอมูลหรือตรวจสอบ
เชิงลึกหรือไม กรณีไมมีเหตุอนั สมควรหรือความจําเปนตองตรวจสอบเพือ่ ยืนยัน
ขอมูลหรือตรวจสอบเชิงลึก ก็ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดําเนินการตามที่
ระบุไวในขอ ๘) (๓) ตอไป
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการ
การเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด
หัวหนาสํานักตุลาการทหาร ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด รองอัยการสูงสุด และผูดํารงตําแหนงระดับสูง.
๒
เจาหนาที่ของรัฐซึง่ ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตามมาตรา ๔๐ (๑) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแก เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทา
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หนวยงานที่ใชอาํ นาจหรือไดรบั มอบหมายใหใชอาํ นาจทางปกครอง และใหหมายความ
รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ควบคุมกํากับดูแลหนวยงานดังกลาว และเจาหนาที่ของรัฐอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
๑
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(๒) ตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุ
อันสมควรที่ตอ งดําเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล ใหทําความเห็นเสนอเลขาธิการ
หรือรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือผูอํานวยการที่เลขาธิการมอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ตรวจสอบเชิงลึก ในกรณีทมี่ ีความจําเปนตองตรวจสอบเชิงลึก ให
พนักงานเจาหนาทีท่ ําความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามอบหมาย
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานไตสวน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สิน เปนผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ทั้งนี้ ในการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ใหพนักงานไตสวนหรือคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ มีอาํ นาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ
(๓) ดังตอไปนี้
(๑) มี คํ า สั ่ง ให ข  า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า งของหน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบตั กิ ารทั้งหลายอันจําเปน
แกการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื่อ
ประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง
(๒) ดําเนินการขอใหศาลทีม่ เี ขตอํานาจออกหมายเพือ่ เขาไปในเคหสถาน
สถานที่ทําการหรือสถานที่อืน่ ใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อ
ตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด
ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา
ดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่
การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๔) การเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงิน
ในกรณีที่มีความจําเปนตองเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลอื่น
ที่มีหลักฐานเพียงพอวาเกี่ยวของกับรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองดังกลาว ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินจัดทําคําขออนุมัติ
เขาถึงขอมูลเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ระเบยี บคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจ ริง รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงของทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมอื งและเจา หนาทีข่ องรัฐ
ทีม่ หี นาทีย่ น่ื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕) การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในรายงานผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สิน
การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในรายงานผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สิน ใหผตู รวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ บันทึกไวดว ยวาไดมาอยางใด
จากผูใด และเมื่อใด สําหรับเอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานนั้นใหใชตนฉบับ แตถา
ไมอาจนําตนฉบับมาไดจะใชสําเนาทีผ่ ูมหี นาทีร่ ับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ที่ถูกตองก็ได แตถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือนาเชื่อวาถูกทําลาย
หรือโดยเหตุประการอื่น จะนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได
๖) วิธีการและหลักเกณฑในการสอบปากคําบุคคล
ในกรณีทีผ่ ูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา
ใหบุคคลนัน้ มาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ทกี่ ําหนด ในกรณีที่
บุคคลดังกลาวมาแตไมใหถอ ยคําหรือไมมาใหถอ ยคํา หรือเรียกบุคคลดังกลาวไมได
ภายในเวลาอันสมควร ผูต รวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ จะไมสอบปากคําบุคคลดังกลาว
ก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในรายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดวย
โดยในการสอบปากคําบุคคลนั้น หามมิใหบคุ คลอื่นอยูใ นที่น้นั ดวย เวนแตผตู รวจสอบ
ทรัพยสินและหนีส้ ินอนุญาตเพื่อประโยชนแหงการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ซึ่งกอนเริม่ สอบปากคําบุคคล ใหแจงใหบุคคลดังกลาวทราบวาผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
การใหถอยคําอันเปนเท็จตอผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน อาจเปนความผิด
ตามกฎหมาย และใหบนั ทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๗) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินในกรณีตาง ๆ
ก. ในกรณีที่เปนทรัพยสินและหนี้สินในเคหสถาน สถานที่ทําการ หรือ
สถานที่อนื่ ใด การเขาไปตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้สินในเคหสถาน สถานที่ทําการ หรือสถานที่อื่นใด ใหผูตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แสดงตนพรอมหนังสือขอเขาตรวจสอบ
(๒) การตรวจสอบตองกระทําในเวลากลางวันตอหนาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือผูแ ทนที่ไดรบั มอบหมาย โดยใหผดู ํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
ผูแทนเปนผูนําทําการตรวจสอบและอํานวยความสะดวกตามสมควร
(๓) ถาการตรวจสอบกระทําไมแลวเสร็จในเวลากลางวัน หรือมีเหตุอ่นื ใด
ที่ไมอาจทําการตรวจสอบในเวลากลางวัน จะทําการตรวจสอบในเวลากลางคืนก็ได
แตตองไดรับความยินยอมจากผูนําทําการตรวจสอบกอน ในกรณีนี้ ใหผูตรวจสอบ
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ทรัพยสินและหนี้สินบันทึกความยินยอมของผูนําทําการตรวจสอบไวในบันทึก
การตรวจสอบดวย
ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ ินบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินทีต่ รวจสอบไดนั้นแลวอานใหผูนําทําการตรวจสอบฟง พรอม
ทั้งใหผนู ําทําการตรวจสอบลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบดวย ถาผูน าํ ทําการ
ตรวจสอบดังกลาวไมยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินบันทึกไว
ข. ในกรณีของทรัพยสินและหนี้สินที่อยูในตางประเทศ ในกรณีจําเปน
ตองตรวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ ที่อยูในตางประเทศ ใหผตู รวจสอบทรัพยสนิ และ
หนีส้ ินทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประสานขอความรวมมือจาก
กระทรวงการตางประเทศในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง หรือ
มอบหมายใหเอกอัครราชทูตหรือกงสุลของประเทศไทยหรือเจาหนาที่ของรัฐบาลไทย
ในตางประเทศเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและความมีอยูจริงของ
ทรัพยสินและหนี้สินแทนก็ได
ค. ทรัพยสินและหนี้สินที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
ที่เกี่ยวของ ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ หากมีกรณีจาํ เปนตอง
เรียกขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับผูดํ ารง
ตําแหนงทางการเมืองจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสถาบัน
การเงินหรือผูมีหนาทีร่ ายงานการทําธุรกรรมทางการเงินใหผูตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว
๘) ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
(๑) เมื่อผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองไดยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และ
หนี้สนิ แลว หากมีพฤติการณปรากฏ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
ทรัพยสินและหนี้สินรายการใดโดยไมชอบ หรือมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาจะ
มีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามี
การถือครองทรัพยสินแทน อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิม่ ขึ้นผิดปกติ ให
ผูต รวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ทําความเห็นเสนอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนิน
การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการไดมาซึ่งทรัพยสนิ และหนี้สนิ เพื่อรองขอ
ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
(๒) ในกรณีทผี่ ูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินตรวจสอบเห็นวาทรัพยสิน
รายการใดของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการ
มีทรัพยสนิ เพิ่มขึ้นผิดปกติ และมีพฤติการณนา เชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ
หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาออกคําสั่ง
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ระเบยี บคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจ ริง รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงของทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมอื งและเจา หนาทีข่ องรัฐ
ทีม่ หี นาทีย่ น่ื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พ.ศ. ๒๕๕๕

ยึดหรืออายัดทรัพยสนิ นั้นไวช่วั คราว และแจงใหผดู าํ รงตําแหนงทางการเมืองทราบ
โดยเร็ว
เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและ
หนีส้ ินแจงใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทราบและจัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับ
ทรัพยสินโดยเร็ว ในกรณีท่ผี ดู ํารงตําแหนงทางการเมืองไมสามารถแสดงหลักฐาน
ไดวา ทรัพยสนิ ที่ถกู ยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเกี่ยวของกับการที่ทรัพยสนิ เพิ่มขึ้น
ผิดปกติ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อยึด
หรืออายัดทรัพยสนิ นัน้ ไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดังกลาว ไมมีพฤติการณทรัพยสนิ เพิ่มขึ้นผิดปกติซ่งึ ตองไมเกิน
๑ ปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหยกคํารองในคดี
นั้น แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น
(๓) เมือ่ ไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ ินกรณีเขารับตําแหนง
แลว ปรากฏผลการตรวจสอบวาทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของผูด ํารงตําแหนงทางการ
เมื อ งนัน้ ถู ก ต อ งและมี อ ยู  จ ริ ง ให ผู  ต รวจสอบทรั พ ย สิ น และหนี ้สิ น นํ า เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเก็บเปนขอมูลไวเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจ
สอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินตอไป
กรณีทไี่ ดดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว ไมปรากฏวาทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ให ผ ู ต รวจสอบทรั พ ย สิ น และหนี ้สิ น จั ด ทํา รายงานผลการตรวจสอบนํ า เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตอไป
(๔) ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ ปรากฏพฤติการณนา เชื่อ
วาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สนิ และเอกสารประกอบ หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ และ
เอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง
ใหทราบ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินแจง
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชี้แจงขอเท็จจริงโดยใหระยะเวลาในการชี้แจงหรือ
การไดมาของทรัพยสิน แลวแตกรณี ไมนอยกวา ๑๕ วันแตไมเกิน ๓๐ วัน
๙) จัด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบทรั พ ย สิ น และหนี ้สิ น ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิ ารณาผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยสินและหนี้สนิ แลว ใหจดั ทํารายงานผลการตรวจสอบดังกลาวประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา รายงานดังกลาวใหรายงานวามีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสนิ
และหนีส้ ินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม ถาเปนกรณีปรากฏวาทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

หรือเปนรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาจะแสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงดวยก็ได
ภายหลังไดประกาศรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสนิ และหนี้สนิ ในราชกิจจานุเบกษาแลว หากมีพฤติการณปรากฏหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินและหนี้สินรายการใดโดยไมชอบ หรือมี
พฤติการณอนั ควรเชือ่ ไดวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพหรือซุกซอนทรัพยสิน
หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน อันมีลักษณะเปนการมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย
ขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผตู รวจสอบทรัพยสนิ
และหนี้สินเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการตรวจสอบทรัพยสนิ และ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวตอไป เวนแตขอเท็จจริงหรือพยาน
หลักฐานดังกลาวไมใชสาระสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงผลการตรวจสอบทรัพยสนิ และ
หนี้สิน
๑๐) การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินกรณีตรวจสอบ
เพื่อยืนยันขอมูลและการตรวจสอบเชิงลึก
ในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินกรณีตรวจสอบ
เพื่อยืนยันขอมูลและการตรวจสอบเชิงลึก อยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) วันเดือนปท่ีเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง หรือพนจากตําแหนงครบ
๑ ป แลวแตกรณี
(๓) วันเดือนปที่ยื่นบัญชี
(๔) ชื่อคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
(๕) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน
(๖) กฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) สรุปความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
สําหรับรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หนีส้ ินของผูดาํ รงตําแหนงทางการเมืองที่มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินทีเ่ พิ่มขึ้นผิดปกติทีจ่ ะรองขอใหตกเปนของแผนดิน
รวมทั้งสถานที่ต้งั ชือ่ และที่อยูข องผูค รอบครองหรือมีช่อื เปนเจาของกรรมสิทธิ์ดว ย
ในกรณีที่ไมสามารถรองขอตอศาลเพื่อใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินที่เพิม่ ขึ้น
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ระเบยี บคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจ ริง รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงของทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมอื งและเจา หนาทีข่ องรัฐ
ทีม่ หี นาทีย่ น่ื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผิดปกติไดทั้งหมดหรือบางสวน ถาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีทรัพยสินอื่น
ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต้งั ชือ่ และที่อยูข องผูค รอบครอง หรือมีช่อื เปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาว เพื่อรองขอใหตกเปนของแผนดินแทนดวย
๑๑) มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ภายในเวลาทีพ่ ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีก้ ําหนด หรือจงใจยืน่ บัญชี
แสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผตู รวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ จัดทํา
คํารอง รายงาน เอกสาร และความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนาม เพื่อ
สงเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาด
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีทรัพยสินเพิม่ ขึน้ ผิดปกติ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ ินจัดทํารายงาน
เอกสาร และความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ แลวจัดสงรายงาน เอกสาร และความเห็นดังกลาว
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เพื่อใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป
ในกรณีที อ่ ั ย การสู ง สุ ด เห็ น ว า รายงาน เอกสาร และความเห็ น ที ่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได และไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณแลว หากคณะทํางานดังกลาว
ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินคดีได และเปนกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช
อํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
ศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสนิ
ตกเปนของแผนดิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายใหพนักงานคดีเปนผูด าํ เนินคดี
แทน หรือจะแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทน ก็ได
๑๒) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
สวนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐตาม
มาตรา ๓๙๓ และมาตรา ๔๐ (๑)๔ การตรวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของเจาหนาที่
ของรัฐ ใหนําขอ ๓) ถึงขอ ๘) และขอ ๑๑) (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยในกรณี
ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติการณ
๓
๔
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รํา่ รวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ ใหพนักงานเจาหนาที่
เสนอเรือ่ งใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแตงตัง้ พนักงานไตสวน หรือ
คณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป
สวนที่ ๒ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรั ฐ
ตามมาตรา ๔๐ (๒)๕ ใหผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผู
บริหารระดับสูงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๐ (๒) มีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของตน คูส มรส และบุตรที่ยงั ไมบรรลุ
นิตภิ าวะ ตามทีม่ อี ยูจ ริงในวันทีเ่ ขารับตําแหนงทุก ๕ ปทอี่ ยูใ นตําแหนง และพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ แลวแตกรณี โดยทรัพยสินและหนี้สินทีต่ องแสดง
รายการใหรวมทั้งทรัพยสนิ และหนี้สนิ ในตางประเทศ และใหรวมถึงทรัพยสนิ ที่มอบ
หมายใหอยูใ นความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
ดวย โดยใหยนื่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทางเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ช.
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง
(๒) ในกรณีท่ีเปนการดํารงตําแหนงครบทุก ๕ ป ใหย่ืนภายใน ๓๐ วันนับแตวนั
ที่ดํารงตําแหนงครบทุก ๕ ป
(๓) กรณีพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
โดยในการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของเจาหนาที่ของรัฐตามสวนที่ ๒ นี้
ใหดําเนินการตรวจสอบเมื่อมีการกลาวหารองเรียนวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือพฤติการณปรากฏ
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวรํ่ารวยผิดปกติหรือเปนกรณี
ที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น ซึ่งการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว ใหนําขอ ๓) ถึงขอ ๘) และขอ ๑๑) (๑) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐ
มีพฤติการณร่าํ รวยผิดปกติ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแตงตั้งพนักงานไตสวน หรือ
คณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป
เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงตามมาตรา ๔๐ (๑) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.
๕
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ระเบยี บคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจ ริง รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงของทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมอื งและเจา หนาทีข่ องรัฐ
ทีม่ หี นาทีย่ น่ื บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๓) การตรวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัดของตน ในการ
ทีจ่ ะตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทัง้ ความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพ ยสินและหนี้สินตามบัญ ชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ยนื่ ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๓/๑๘ (๔) และพนักงาน
เจาหนาทีซ่ ึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ดวยโดยอนุโลม โดยในกรณีที่ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ปรากฏวา
(๑) ปรากฏวาทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดถูกตองและมีอยูจ ริง และไมปรากฏวาทรัพยสนิ เพิ่มขึ้น
ผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจัดทํา
รายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ
รายงานผลดังกลาวแลว ก็ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด จัดทํารายงานผลการตรวจสอบดังกลาวเสนอประธานกรรมการลงนามและ
นําประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
แตในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปน
ตองตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือ
แตงตั้งผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมให
แลวเสร็จโดยเร็ว แลวสรุปขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบ
พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตอไป
(๒) ปรากฏพฤติการณนา เชื่อวาผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบ หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงทีค่ วรแจงใหทราบ หรือมีพฤติการณ
ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินและหนี้สินรายการ
ใดโดยไมชอบ หรือมีพฤติการณอนั ควรเชื่อไดวา จะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ
หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน
อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิม่ ขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจํ า จั ง หวั ด ส ง รายงานพร อ มเอกสารหลั ก ฐานให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายผูต รวจสอบทรัพยสนิ และหนี้สนิ ดําเนินการตอไป
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๑๔) การทําลายบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
การเก็บรักษาบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อไมมีความจําเปนตองดําเนินการใด ๆ อีก ให
เก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนงทางการเมืองหรือ
พนจากการเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ แลวแตกรณี และเมือ่ ครบกําหนดเวลาดังกลาว
แลว ก็ใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ัดทําบัญชีเสนอเลขาธิการพิจารณาเพื่อทําลาย แต
สํานักงาน ป.ป.ช. อาจจัดเก็บบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ดังกลาวในรูป
แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสกอนดําเนินการทําลายก็ได
โดยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐไดแสดงไว
ตามพระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่เก็บรักษาไวท่สี าํ นักงาน ป.ป.ช. หากเจาหนาที่ของรัฐผูน ้นั
พนจากตําแหนงเกิน ๕ ปแลว ใหพนักงานเจาหนาที่นาํ เสนอเลขาธิการพิจารณาเพื่อ
ทําลาย
หมายเหตุ :-

• อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๑๙ (๖) มาตรา ๓๕ วรรคสี่
และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงออกระเบียบไว
• ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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กฎ ก.ร. วาดวยการเลือ่ นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
• ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก หนา ๔๑

หลักการ
โดยทีม่ าตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
กําหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูประพฤติตนอยูในประมวลจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของทางราชการไดรบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนตามควรแกกรณีตามทีก่ าํ หนดใน
กฎ ก.ร. สมควรกําหนดใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ และการประพฤติตน
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามในกฎ ก.ร. นี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง
ที่ผานมา แลวแตกรณี
“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุด
ที่ขาราชการรัฐสภาสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับตาม
หลักเกณฑที่ ก.ร กําหนด หารดวยสอง เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการ
คํานวณ
“ฐานในการคํานวณ” หมายความวา ตัวเลขทีจ่ ะนําไปใชในการคิดคํานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และ
แตละระดับ โดยแบงออกเปน
(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดตามที่
ก.ร. กําหนดกับคากลางหารดวยสอง
(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่
ก.ร. กําหนดกับคากลางหารดวยสอง
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ในกรณีท่คี าํ นวณตามวิธดี งั กลาวแลว มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลาง
ของระดับตําแหนงที่สงู กวา มีคา ตํ่ากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของ
ระดับตําแหนงทีต่ ํา่ กวาซึง่ อยูถัดลงไป ก.ร. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลาง
ของระดับตําแหนงทีส่ ูงกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได โดยตองนําภาพรวมของฐานใน
การคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา
“ชวงเงินเดือน” หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นตํ่า
ถึงคากลาง หรือระหวางคากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แลวแตกรณี และชวงเงินเดือน
ที่ ก.ร. ปรับใหสอดคลองกับฐานในการคํานวณดวย
๒) ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังตอไปนี้ เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน
(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหประธานรัฐสภา ประธาน
สภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ
(๒) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหประธานรัฐสภา
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ
๓) หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ๖
ในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการทีก่ ําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้ และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ไดดาํ เนินการตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.ร. กําหนดตามมาตรา ๕๙๗ มาประกอบ
การพิจารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกินวงเงินที่สว นราชการสังกัดรัฐสภาไดรบั การจัดสรร
ใหใชในการเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑท่ี ก.ร. กําหนด โดยใหสอดคลองกับวงเงิน
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหสวนราชการตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน โดย
ในกรณีทมี่ กี ารเลือ่ นเงินเดือนโดยใหขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่ ิไดดําเนินการตาม
วิธดี งั กลาว แตกลับไปใชวธิ กี ารหารเฉลี่ยเพื่อใหขา ราชการรัฐสภาสามัญทุกคนไดรบั
การเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากันจะกระทํามิได
ในกรณีท่เี งินเดือนขั้นตํ่าชั่วคราวของขาราชการรัฐสภาสามัญประเภทใด ระดับใดยังมีผลใชบงั คับอยู คําวา “เงินเดือนขั้นตํ่า”
ตามกฎ ก.ร. นี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นตํ่าชั่วคราว.
๗
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๕๙ ใหผบู ังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณา
แตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ร. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย”.
๖
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ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการรัฐสภาสามัญแตละคนในแตละครั้ง
ใหเลือ่ นไดไมเกินเงินเดือนขัน้ สูงตามบัญชีเงินเดือนขัน้ ตํา่ ขัน้ สูงของขาราชการรัฐสภา
สามัญของตําแหนงทีไ่ ดรบั แตงตัง้ และใหเลือ่ นไดในอัตราไมเกินรอยละ ๖ ของฐาน
ในการคํานวณ และใหผบู งั คับบัญชาผูม อี าํ นาจสัง่ เลือ่ นเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ
ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตอง
ประกาศใหทราบเปนการทัว่ ไปอยางชาทีส่ ดุ พรอมกับการมีคาํ สัง่ เลือ่ นเงินเดือน และ
เมื่อคํานวณแลวปรากฏวามีเศษไมถึง ๑๐ บาทก็ใหปดเปน ๑๐ บาท ซึ่งการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละ ๒ ครั้ง ดังนี้
(๑) ครัง้ ที่ ๑ เปนการเลือ่ นเงินเดือนสําหรับการปฏิบตั ริ าชการในครึง่ ปแรก
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครัง้ ที่ ๒ เปนการเลือ่ นเงินเดือนสําหรับการปฏิบตั ริ าชการในครึง่ ปหลัง
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
๔) ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ
ผลการเลือ่ นเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญแตละคนในแตละครัง้ นัน้ ให
ผูบ งั คับบัญชาผูม อี าํ นาจสัง่ เลือ่ นเงินเดือนจัดใหมกี ารแจงใหขา ราชการรัฐสภาสามัญ
ทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล โดยการแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหประกอบ
ดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อนฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน
และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น ทั้งนี้
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใ ดทีไ่ มไดรบั การเลือ่ นเงินเดือนใหแจงเหตุผลทีไ่ มไดเลือ่ น
เงินเดือนใหผูนั้นทราบดวย
๕) หลักเกณฑในการพิจารณาผูท้ จ่ี ะได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนในแตละครัง้
ขาราชการรัฐสภาสามัญซึง่ จะไดรบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนในแตละครัง้
ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึง่ ปทแี่ ลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการไมตาํ่ กวาระดับ
พอใชหรือรอยละ ๖๐
(๒) ในครึง่ ปทแี่ ลวมาตองไมถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั ทีห่ นักกวาโทษภาคทัณฑ
(๓) ในครึง่ ปทแี่ ลวมาตองไมถกู ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความ
ผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา ๒ เดือน
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(๖) ในครึ่งปทีแ่ ลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา ๔ เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๔ เดือน
กอนถึงแกความตาย
(๗) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอย
กวา ๔ เดือน
(๘) ในครึ่งปท่แี ลวมา สําหรับผูไ ดรบั อนุญาตใหลาติดตามคูส มรสไปปฏิบตั ิ
ราชการหรือปฏิบตั งิ านในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบตั ริ าชการไมนอ ยกวา ๔ เดือน
(๙) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมมาทํางานสายเกินจํานวน ๒๖ ครั้ง
(๑๐) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกิน ๒๓ วัน
แตไมรวมถึงวันลาตาม (๗) หรือ (๘) และวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวย
การจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน ๖๐ วันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
สําหรับการนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัวนั้น ให
นับเฉพาะวัน ทําการและในการพิจ ารณาเลื่อนเงินเดือน ให นํ า ข อ มู ล การลา
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัตติ นเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย
นอกจากนี้ ขาราชการรัฐสภาสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยน
หนาที่ ไปชวยราชการในตางสวนราชการ ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไป
ปฏิบตั งิ านนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของ
รัฐ ใหนาํ ผลการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและปฏิบตั งิ านในครึง่ ปทแี่ ลวมาของ
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูน ้นั ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนดวย รวมถึงขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศหรือถูกสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนบั เวลาระหวางนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ เมือ่ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการ ให
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กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อหาอัตรา
เงินเดือนทีข่ า ราชการผูน นั้ จะไดรบั เมือ่ กลับมาปฏิบตั ริ าชการ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
แตทงั้ นี้ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใ ดทีถ่ กู แตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนใน
กรณีถกู กลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา ผูบ งั คับบัญชา
ผู  มี อํ า นาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นนั้ น จะนํ า เอาเหตุ ที่ ข  า ราชการผู  นั้ น ถู ก แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาวมาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นไมได
๖) ขอตองหามในการสั่งเลื่อนเงินเดือนซํ้าซอน
ในกรณีที่ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสัง่ ไมเลือ่ นเงินเดือนมาแลว
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่ง
ไมเลือ่ นเงินเดือนซํา้ อีกครัง้ หนึง่ เพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนัน้ ไมได
๗) การสัง่ เลือ่ นเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญทีไ่ มเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในกฎ ก.ร.
ในกรณีทผี่ ลการพิจารณาโทษทางวินยั หรือโทษทางอาญาทีถ่ งึ ทีส่ ดุ แลวมีผล
ทําใหการเลือ่ นเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญผูใ ดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่ง
เลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้
๘) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญสําหรับกรณีพนจากราชการไป
เพราะเหตุเกษียณอายุหรือถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ
๑ ตุลาคม
(๑) ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลือ่ นเงินเดือนแตผนู นั้ จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่
๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลื่อนเงินเดือนแตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม

๑๐๖

P89-107.indd 106

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๕

30/11/2555 9:09:41

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ใหผบู ังคับบัญชาผูม อี ํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผนู ้นั เพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย
๙) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีพิเศษ
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนขั้นสูงของ
ตําแหนงที่ดาํ รงอยูแ ลว หากผูน ้นั ไดรบั แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรบั
อยูนนั้ ตํ่ากวาเงินเดือนขั้นสูงของตําแหนงทีไ่ ดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูบังคับบัญชา
ผูม อี าํ นาจสั่งเลือ่ นเงินเดือนสัง่ เลือ่ นเงินเดือนใหผนู น้ั เปนกรณีพเิ ศษได โดยใหนาํ ผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น
๑๐) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใ ดไมอยูใ นหลักเกณฑท่จี ะไดรบั การเลื่อนเงินเดือน
ตามกฎ ก.ร. นี้ แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษทีส่ มควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้น ใหผูบังคับ
บัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ ก.ร. พรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณา
เปนการเฉพาะราย ถา ก.ร. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันที่กฎ ก.ร. ฉบับนี้ใชบังคับ
ถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑทีจ่ ะไดเลื่อนเงินเดือน แตตองรอการ
เลือ่ นเงินเดือนไวเพราะเหตุทีไ่ ดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา ตามหลักเกณฑท่ใี ช
บังคับอยูในวันกอนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูนั้นที่รอไวทั้งหมด
หมายเหตุ :• อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว
• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป
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