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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล 
 โดยที่เปนการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารตรวจสอบความถกูตอง

และความมีอยูจริง รวมทัง้ความเปลี ่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี ้สินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

สาระสําคัญโดยสรุป 
๑) บทนิยามในระเบียบนี้

“ผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที ่
พนักงานไตสวน หรือคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สิน ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหเปนผูรบัผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบทรพัยสนิ
และหนี้สินหรอืสาํนวนไตสวนขอเทจ็จรงิของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาท่ี
ของรัฐ แลวแตกรณี

“การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน” หมายความวา การตรวจสอบ
ความถกูตองและความมอียูจรงิ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรพัยสนิและหนี้สนิ 
ดวยวธิดีาํเนนิการตรวจสอบปกติ ตรวจสอบเพือ่ยนืยนัขอมลู หรอืตรวจสอบเชงิลกึ 
แลวแตกรณี

“การตรวจสอบปกติ” หมายความวา การตรวจสอบรายการทรพัยสนิและ
หนีส้ินตามเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีผู่มีหนาที่ยืน่
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไว
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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
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

“การตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล” หมายความวา การตรวจสอบรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ผูมีหนาทีย่ืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไว โดยขอ
ทราบขอเท็จจริง หรือขอเอกสารหลักฐานไปยังหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชน หรือเรียกเอกสารหรือหลัก
ฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหใหถอยคํา

 “การตรวจสอบเชิงลึก” หมายความวา การตรวจสอบรายการทรัพยสิน
และหนีส้ินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่
ผูมีหนาทีย่ืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไวในกรณีทีม่ีผูแจง
เบาะแสหรอืขอมูลเก่ียวกับทรพัยสนิและหน้ีสนิของผูมหีนาท่ีย่ืนบญัชแีสดงรายการ
ทรัพยสินหรือหนีส้ิน หรือปรากฏพฤติการณของผูมีหนาทีย่ืน่บัญชีแสดงรายการ
ทรพัยสินและหน้ีสนิวาจงใจย่ืนบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงทีค่วรแจงใหทราบ หรือมี
พฤติการณปรากฏหรือมีเหตุอนัควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึง่ทรัพยสินและหนี้สิน
รายการใดโดยไมชอบ หรอืมีพฤตกิารณอนัควรเชื่อไดวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ 
หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน 
อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือรํ่ารวยผิดปกติ

๒) บททั่วไป
๒.๑) การเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบ
     เมือ่ไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินแลว ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีเสนอใหประธานกรรมการ หรอืกรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย
ลงลายมือชื่อหรือกระทําดวยวิธีอืน่ใดแทนการลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินโดยเร็ว 

     ก. เปนบญัชขีองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒสิภา สําหรับในกรณีทีบ่ัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบ เปนของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒสิภา ใหพนักงานเจาหนาทีด่ําเนินการเปดเผยบัญชีใหสาธารณชนทราบ
โดยเร็ว แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว ซึ่งการ
เปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดังกลาว 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีเสนอประธานกรรมการ พจิารณาอนุมัติและลงนามในประกาศ
เปดเผย และรายงานการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

     ข. เปนบัญชขีองผูดํารงตําแหนงอื่นท่ีไมใชนายกรฐัมนตร ีรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีทีเ่ปนบัญชีแสดงรายการ
ทรพัยสินและหนี้สนิและเอกสารประกอบของผูดาํรงตาํแหนงอื่นท่ีมใิชนายกรฐัมนตร ี
รฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภา จะเปดเผยบญัชไีดกต็อเมื่อ
การเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัย
ช้ีขาด และไดรบัการรองขอจากศาลหรอืผูมสีวนไดเสยีหรอืคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผนดินหรือในกรณีทีเ่จาของบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินนั้นยินยอม
ใหมีการเปดเผย ซึ ่งการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบดังกลาวใหพนักงานเจาหนาทีท่ําความเห็นพรอมเหตุผลเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 

๒.๒)  การแตงต้ังพนกังานเจาหนาท่ี พนกังานไตสวน หรอืคณะอนกุรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

     ในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที ่พนักงานไตสวน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิดําเนินการแทน แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาวินิจฉัยก็ได โดยในกรณีที่

     - มีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการตรวจสอบทรพัยสนิและหนี้สิน ตอง
ประกอบดวยประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กาํหนด โดยมพีนักงานเจาหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ 

     - มีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อตรวจสอบทรพัยสนิและหนี้สนิ
ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชกิ
วุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ประธานอนุกรรมการตองเปนกรรมการ  

๒.๓) การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงท่ีพนจากตําแหนง ตาย หรอืพนจากตาํแหนงครบ ๑ ป

     ในกรณท่ีีมกีารย่ืนบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิเพราะเหตุ
ที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนง ตาย หรือพนจากตําแหนง
ครบ ๑ ป ใหทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัยสนิและหนี้สินของผูนัน้ 
โดยใหนําบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนง ตาย หรือ
พนจากตาํแหนงครบ ๑ ป แลวแตกรณ ีเปรยีบเทยีบกับบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิ
และหนี้สินที่ไดยื่นไวเมื่อครั้งเขารับตําแหนง
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

     ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี ้สินของ
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๙๑ และมาตรา ๔๐ (๑)๒ ที่ยื่นกรณีดํารงตําแหนง
ครบทุก ๓ ป พนจากตําแหนง ตาย หรือพนจากตําแหนงครบ ๑ ป ใหนําบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่บุคคลดังกลาวยื่นในกรณีดังกลาว แลวแตกรณี 
เปรียบเทียบกับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นไวเมื่อเขารับตําแหนง

     ในกรณีทีผู่ดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือ
ตาย และปรากฏวาผูนั้นหรอืทายาทหรอืผูจัดการมรดกของผูนั้น จงใจไมย่ืนบญัชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินทําการ
ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสนิและหนี้สนิของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
หรือของกองมรดกไดโดยไมตองอาศัยบญัชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีจ่ะ
ตองยืน่โดยทําการเปรียบเทียบทรัพยสินและหนี้สินทีม่ีอยูในวันทีพ่นจากตําแหนง
หรอืตาย กบับัญชแีสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิท่ีไดย่ืนไวเม่ือครั้งเขารบัตาํแหนง

๓) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

อาจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
 (๑) ตรวจสอบปกติ ใหดําเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหนี้สิน เม่ือมีการรบับญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิ โดยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ดวยก็ได โดยใหพนักงานเจาหนาทีจ่ัดทํารายงานและความเห็นเกีย่วกับผลการ
ตรวจสอบบัญชแีสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ินดังกลาวเสนอเลขาธิการ หรือ
รองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือผูอํานวยการที่เลขาธิการมอบหมาย วามี
เหตุอนัสมควรหรือมีกรณีจําเปนตองตรวจสอบเพือ่ยืนยันขอมูลหรือตรวจสอบ
เชิงลึกหรือไม กรณีไมมีเหตุอนัสมควรหรือความจําเปนตองตรวจสอบเพือ่ยนืยนั
ขอมลูหรือตรวจสอบเชิงลึก ก็ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดําเนินการตามที่
ระบุไวในขอ ๘) (๓) ตอไป

๑ เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  กรรมการตรวจเงนิแผนดนิ รองประธานศาลฎกีา รองประธานศาลปกครองสงูสดุ 
หัวหนาสํานักตุลาการทหาร ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด รองอัยการสูงสุด และผูดํารงตําแหนงระดับสูง. 

๒ เจาหนาที่ของรัฐซึง่ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตามมาตรา ๔๐ (๑) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแก เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทา
ของสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ หนวยงานอื่นของรฐั หนวยงานที่ใชอาํนาจหรอืไดรบัมอบหมายใหใชอาํนาจทางปกครอง และใหหมายความ
รวมถงึบุคคลหรอืคณะบคุคลที่มีอํานาจหนาที่ควบคมุกาํกบัดแูลหนวยงานดงักลาว และเจาหนาที่ของรฐัอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
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 (๒) ตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุ
อันสมควรที่ตองดาํเนนิการตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล ใหทําความเหน็เสนอเลขาธกิาร 
หรือรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือผูอํานวยการที่เลขาธิการมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(๓) ตรวจสอบเชิงลึก ในกรณีทีม่ีความจําเปนตองตรวจสอบเชิงลึก ให
พนักงานเจาหนาทีท่ําความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามอบหมาย
พนักงานเจาหนาที ่ พนักงานไตสวน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สิน เปนผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

 ทั้งนี้ ในการตรวจสอบทรพัยสนิและหนีส้นิ ใหพนกังานไตสวนหรือคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิและหนีส้นิมอีาํนาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ 
(๓) ดังตอไปนี้

 (๑) มีคําสั ่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจหรอืราชการสวนทองถิ่น ปฏิบตักิารทั้งหลายอนัจาํเปน
แกการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี ่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื ่อ
ประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง

 (๒) ดําเนินการขอใหศาลทีม่เีขตอํานาจออกหมายเพือ่เขาไปในเคหสถาน 
สถานที่ทําการหรอืสถานที่อืน่ใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อ
ตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด
ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา
ดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ

 (๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที ่
การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

๔) การเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงิน
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงิน

เกี่ยวกบัรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืบคุคลอื่น
ท่ีมีหลักฐานเพยีงพอวาเก่ียวของกับรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองดังกลาว ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินจัดทําคําขออนุมัติ
เขาถึงขอมูลเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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๕) การนําเอกสารหรอืวตัถมุาใชเปนพยานหลกัฐานในรายงานผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สิน

 การนําเอกสารหรอืวตัถมุาใชเปนพยานหลกัฐานในรายงานผลการตรวจสอบ
ทรพัยสินและหน้ีสิน ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิและหนี้สนิบนัทึกไวดวยวาไดมาอยางใด 
จากผูใด และเมื่อใด สําหรับเอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานนั้นใหใชตนฉบับ แตถา
ไมอาจนาํตนฉบบัมาไดจะใชสําเนาทีผู่ มหีนาทีร่ับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ที่ถูกตองก็ได แตถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือนาเชื่อวาถูกทําลาย 
หรือโดยเหตุประการอื่น จะนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได

๖) วิธีการและหลักเกณฑในการสอบปากคําบุคคล
 ในกรณีทีผู่ ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา 

ใหบุคคลนัน้มาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด ในกรณีที่
บุคคลดงักลาวมาแตไมใหถอยคาํหรอืไมมาใหถอยคาํ หรอืเรยีกบคุคลดงักลาวไมได
ภายในเวลาอนัสมควร ผูตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิจะไมสอบปากคาํบคุคลดงักลาว
ก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในรายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดวย 
โดยในการสอบปากคําบคุคลนั้น หามมใิหบคุคลอื่นอยูในท่ีนั้นดวย เวนแตผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนีส้ินอนุญาตเพื่อประโยชนแหงการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 
ซึ่งกอนเริม่สอบปากคําบุคคล ใหแจงใหบุคคลดังกลาวทราบวาผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
การใหถอยคําอันเปนเท็จตอผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน อาจเปนความผิด
ตามกฎหมาย และใหบนัทึกถอยคํามสีาระสาํคัญตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด  

๗) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินในกรณีตาง ๆ 
 ก. ในกรณีที่เปนทรัพยสินและหนี้สินในเคหสถาน สถานที่ทําการ หรือ

สถานที่อืน่ใด การเขาไปตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้สินในเคหสถาน สถานที่ทําการ หรือสถานที่อื่นใด ใหผูตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินดําเนินการดังตอไปนี้

   (๑) แสดงตนพรอมหนังสือขอเขาตรวจสอบ
   (๒) การตรวจสอบตองกระทําในเวลากลางวันตอหนาผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงหรอืผูแทนที่ไดรบัมอบหมาย โดยใหผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืงหรอื
ผูแทนเปนผูนําทําการตรวจสอบและอํานวยความสะดวกตามสมควร

   (๓)  ถาการตรวจสอบกระทําไมแลวเสรจ็ในเวลากลางวนั หรอืมีเหตอุื่นใด
ท่ีไมอาจทาํการตรวจสอบในเวลากลางวัน จะทาํการตรวจสอบในเวลากลางคืนกไ็ด 
แตตองไดรับความยินยอมจากผูนําทําการตรวจสอบกอน ในกรณีนี้ ใหผูตรวจสอบ
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ทรัพยสินและหนี้สินบันทึกความยินยอมของผูนําทําการตรวจสอบไวในบันทึก
การตรวจสอบดวย

   ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ินบันทกึรายละเอียดการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินทีต่รวจสอบไดนั้นแลวอานใหผูนําทําการตรวจสอบฟง พรอม
ท้ังใหผูนําทาํการตรวจสอบลงลายมอืชื่อในบนัทึกการตรวจสอบดวย ถาผูนาํทําการ
ตรวจสอบดังกลาวไมยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินบันทึกไว

ข. ในกรณีของทรัพยสินและหนี้สินที่อยูในตางประเทศ ในกรณีจําเปน
ตองตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิท่ีอยูในตางประเทศ ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิและ
หนีส้ินทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประสานขอความรวมมือจาก
กระทรวงการตางประเทศในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง หรือ
มอบหมายใหเอกอัครราชทตูหรอืกงสลุของประเทศไทยหรอืเจาหนาท่ีของรฐับาลไทย
ในตางประเทศเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและความมีอยูจริงของ
ทรัพยสินและหนี้สินแทนก็ได

 ค. ทรัพยสินและหนี้สินที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
ที่เก่ียวของ ในการดาํเนินการตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิ หากมีกรณีจําเปนตอง
เรียกขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลทีเ่กี่ยวของกับผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมอืงจากสาํนกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรอืสถาบนั
การเงินหรือผูมีหนาทีร่ายงานการทําธุรกรรมทางการเงินใหผูตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว

๘) ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
 (๑) เม่ือผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงไดยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและ

หน้ีสินแลว หากมพีฤตกิารณปรากฏ หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัเกี่ยวกบัการไดมาซึ่ง
ทรัพยสินและหนี้สินรายการใดโดยไมชอบ หรือมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาจะ
มีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามี
การถือครองทรัพยสินแทน อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิม่ขึ้นผิดปกติ ให
ผูตรวจสอบทรัพยสนิและหน้ีสนิทําความเหน็เสนอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิ
การตรวจสอบธรุกรรมทางการเงนิหรอืการไดมาซึ่งทรพัยสนิและหน้ีสนิ เพื่อรองขอ
ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน

 (๒) ในกรณีทีผู่ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินตรวจสอบเห็นวาทรัพยสิน
รายการใดของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการ
มทีรพัยสนิเพิ่มขึ้นผดิปกติ และมพีฤติการณนาเชื่อวาจะมกีารโอน ยักยาย แปรสภาพ 
หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาออกคําสั่ง
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ยึดหรอือายดัทรพัยสนิน้ันไวชั่วคราว และแจงใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงทราบ
โดยเร็ว 

 เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและ
หนีส้ินแจงใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทราบและจัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับ
ทรพัยสินโดยเรว็ ในกรณท่ีีผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงไมสามารถแสดงหลกัฐาน
ไดวาทรัพยสินที่ถกูยึดหรอือายัดชั่วคราวมไิดเกี่ยวของกบัการท่ีทรพัยสนิเพ่ิมขึ้น
ผิดปกติ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อยึด
หรืออายัดทรัพยสนินัน้ไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติวาผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมอืงดงักลาว ไมมีพฤตกิารณทรพัยสนิเพิ่มขึ้นผดิปกติซ่ึงตองไมเกนิ 
๑ ปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพพิากษาถึงทีสุ่ดใหยกคํารองในคดี
นั้น แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น

 (๓) เมือ่ไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ินกรณีเขารับตําแหนง
แลว ปรากฏผลการตรวจสอบวาทรพัยสนิและหนี้สนิของผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองนัน้ถูกตองและมีอยู จริง ใหผู ตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สินนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเก็บเปนขอมูลไวเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจ
สอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินตอไป

 กรณีทีไ่ดดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว ไมปรากฏวาทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตอไป

 (๔) ในกรณผีลการตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิปรากฏพฤติการณนาเชื่อ
วาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หน้ีสนิและเอกสารประกอบ หรอืยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิและ
เอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง
ใหทราบ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินแจง
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชี้แจงขอเท็จจริงโดยใหระยะเวลาในการชี้แจงหรือ
การไดมาของทรัพยสิน แลวแตกรณี ไมนอยกวา ๑๕ วันแตไมเกิน ๓๐ วัน 

๙) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สินลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

 เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิารณาผลการตรวจสอบความเปล่ียนแปลง
ของทรพัยสินและหน้ีสนิแลว ใหจัดทํารายงานผลการตรวจสอบดงักลาวประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา รายงานดงักลาวใหรายงานวามีความเปลี่ยนแปลงของทรพัยสนิ
และหนีส้ินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม ถาเปนกรณีปรากฏวาทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หรือเปนรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาจะแสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงดวยก็ได

 ภายหลังไดประกาศรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สนิในราชกจิจานเุบกษาแลว หากมพีฤตกิารณปรากฏหรอืมเีหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินและหนี้สินรายการใดโดยไมชอบ หรือมี
พฤติการณอนัควรเชือ่ไดวาจะมีการโอน ยกัยาย แปรสภาพหรือซุกซอนทรัพยสิน 
หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน อันมีลักษณะเปนการมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย
ขอความอนัเปนเทจ็หรอืปกปดขอเทจ็จรงิที่ควรแจงใหทราบ ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิ
และหนี้สินเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาดาํเนินการตรวจสอบทรพัยสนิและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวตอไป เวนแตขอเท็จจริงหรือพยาน
หลักฐานดงักลาวไมใชสาระสาํคญัท่ีจะเปลี่ยนแปลงผลการตรวจสอบทรพัยสนิและ
หนี้สิน

๑๐) การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินกรณีตรวจสอบ
เพื่อยืนยันขอมูลและการตรวจสอบเชิงลึก 

ในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินกรณีตรวจสอบ
เพื่อยืนยันขอมูลและการตรวจสอบเชิงลึก อยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้

 (๑) ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 (๒) วันเดอืนปท่ีเขารบัตาํแหนง พนจากตาํแหนง หรอืพนจากตาํแหนงครบ 

๑ ป แลวแตกรณี
 (๓) วันเดือนปที่ยื่นบัญชี
 (๔) ชื่อคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 (๕) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบทรัพยสิน

และหนี้สิน
 (๖) กฎหมายที่เกี่ยวของ
 (๗) สรุปความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
 สําหรับรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ

หนีส้ินของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองที่มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินทีเ่พิ่มขึ้นผิดปกติทีจ่ะรองขอใหตกเปนของแผนดิน 
รวมท้ังสถานท่ีตั้ง ชือ่ และท่ีอยูของผูครอบครองหรอืมชีื่อเปนเจาของกรรมสทิธิ์ดวย 
ในกรณีที่ไมสามารถรองขอตอศาลเพื่อใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินที่เพิม่ขึ้น
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

๓ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑.
๔ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒.

ผิดปกติไดทั้งหมดหรือบางสวน ถาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีทรัพยสินอื่น 
ใหระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัสถานที่ตั้ง ชือ่ และท่ีอยูของผูครอบครอง หรอืมีชื่อเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาว เพื่อรองขอใหตกเปนของแผนดินแทนดวย

๑๑) มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
 (๑) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ภายในเวลาทีพ่ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีก้ําหนด หรือจงใจยืน่บัญชี
แสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดวยขอความอนัเปนเทจ็
หรือปกปดขอเทจ็จรงิท่ีควรแจงใหทราบ ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิจดัทาํ
คํารอง รายงาน เอกสาร และความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนาม เพื่อ
สงเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาด
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ

 (๒) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีทรพัยสินเพิม่ขึน้ผิดปกติ ใหผู ตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ินจัดทาํรายงาน 
เอกสาร และความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามภายใน ๓๐ วันนับแต
วันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมต ิแลวจัดสงรายงาน เอกสาร และความเหน็ดงักลาว
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เพื่อใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป

 ในกรณทีีอ่ัยการสูงสุดเห็นว ารายงาน เอกสาร และความเห็นที ่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได และไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณแลว หากคณะทํางานดังกลาว
ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินคดีได และเปนกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช
อํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
ศาลซึ่งมีเขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคด ีแลวแตกรณ ีเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรพัยสนิ
ตกเปนของแผนดนิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายใหพนักงานคดเีปนผูดาํเนนิคดี
แทน หรือจะแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทน ก็ได

๑๒) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
 สวนที ่๑ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐตาม

มาตรา ๓๙๓ และมาตรา ๔๐ (๑)๔ การตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ใหนําขอ ๓) ถึงขอ ๘) และขอ ๑๑) (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยในกรณี
ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติการณ
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รํา่รวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ ใหพนักงานเจาหนาที่
เสนอเรือ่งใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแตงตัง้พนักงานไตสวน หรือ
คณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป

 สวนที่ ๒ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๔๐ (๒)๕ ใหผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผู
บรหิารระดบัสูงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาํหนดตามมาตรา ๔๐ (๒) มหีนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิของตน คูสมรส และบตุรท่ียังไมบรรลุ
นติภิาวะ ตามทีม่อียูจรงิในวนัทีเ่ขารบัตาํแหนงทกุ ๕ ปทีอ่ยูในตาํแหนง และพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ แลวแตกรณี โดยทรัพยสินและหนี้สินทีต่องแสดง
รายการใหรวมทั้งทรพัยสนิและหน้ีสนิในตางประเทศ และใหรวมถงึทรพัยสนิที่มอบ
หมายใหอยูในความครอบครองหรอืดแูลของบคุคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม
ดวย โดยใหยืน่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทางเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้

 (๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง

 (๒) ในกรณีท่ีเปนการดาํรงตาํแหนงครบทุก ๕ ป ใหย่ืนภายใน ๓๐ วนันบัแตวนั
ที่ดํารงตําแหนงครบทุก ๕ ป

 (๓) กรณีพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ

 โดยในการตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิของเจาหนาท่ีของรฐัตามสวนท่ี ๒ นี้ 
ใหดําเนินการตรวจสอบเม่ือมีการกลาวหารองเรียนวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที ่กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือพฤติการณปรากฏ 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวรํ่ารวยผิดปกติหรือเปนกรณี
ที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น ซึ่งการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว ใหนําขอ ๓) ถึงขอ ๘) และขอ ๑๑) (๑) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

 ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐ
มีพฤติการณร่ํารวยผดิปกติ หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวารํ่ารวยผดิปกติ ใหพนกังาน
เจาหนาท่ีเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแตงตั้งพนักงานไตสวน หรอื
คณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป 

๕ เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงตามมาตรา ๔๐ (๑) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

๑๓) การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด

 ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัดของตน ในการ
ทีจ่ะตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทัง้ความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ยืน่ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๓/๑๘ (๔) และพนักงาน
เจาหนาทีซ่ึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ดวยโดยอนุโลม โดยในกรณีที่ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ปรากฏวา

 (๑) ปรากฏวาทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดถกูตองและมอียูจรงิ และไมปรากฏวาทรพัยสนิเพ่ิมขึ้น
ผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจัดทํา
รายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ
รายงานผลดงักลาวแลว ก็ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติประจาํ
จงัหวัด จดัทํารายงานผลการตรวจสอบดงักลาวเสนอประธานกรรมการลงนามและ
นําประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

 แตในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปน
ตองตรวจสอบขอเทจ็จรงิเพิ่มเตมิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมมีตใิหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือ
แตงตั้งผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมให
แลวเสรจ็โดยเรว็ แลวสรปุขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบ
พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตอไป

 (๒)  ปรากฏพฤตกิารณนาเชื่อวาผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบ หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอนัเปนเทจ็หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ หรอืมพีฤตกิารณ
ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินและหนี้สินรายการ
ใดโดยไมชอบ หรือมพีฤติการณอนัควรเชื่อไดวาจะมกีารโอน ยกัยาย แปรสภาพ
หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน 
อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิม่ขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสงรายงานพรอมเอกสารหลักฐานให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายผูตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิดาํเนินการตอไป 
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๑๔) การทําลายบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
 การเก็บรักษาบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงและเจาหนาท่ีของรฐั เม่ือไมมีความจาํเปนตองดาํเนินการใด ๆ  อกี ให
เก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนงทางการเมืองหรอื
พนจากการเปนเจาหนาทีข่องรัฐ แลวแตกรณี และเมือ่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
แลว ก็ใหพนักงานเจาหนาทีจั่ดทําบัญชีเสนอเลขาธิการพิจารณาเพื่อทําลาย แต
สํานักงาน ป.ป.ช. อาจจดัเกบ็บญัชแีสดงรายการทรัพยสนิและหน้ีสนิดงักลาวในรปู
แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสกอนดําเนินการทําลายก็ได

 โดยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีเ่จาหนาทีข่องรัฐไดแสดงไว
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีเกบ็รกัษาไวท่ีสาํนกังาน ป.ป.ช. หากเจาหนาท่ีของรฐัผูน้ัน
พนจากตาํแหนงเกิน ๕ ปแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําเสนอเลขาธิการพจิารณาเพื่อ
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
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงออกระเบียบไว 

• ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

 กฎ ก.ร. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๗๕ ก หนา ๔๑

หลักการ 
 โดยท่ีมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กําหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูประพฤติตนอยูในประมวลจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของทางราชการไดรบัการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนตามควรแกกรณตีามทีก่าํหนดใน
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 ระยะเวลาคร่ึงปแรกหรือคร่ึงปหลัง

ที่ผานมา แลวแตกรณี
 “คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุด

ที่ขาราชการรัฐสภาสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับตาม
หลักเกณฑที่ ก.ร กําหนด หารดวยสอง เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการ
คํานวณ

 “ฐานในการคาํนวณ” หมายความวา ตวัเลขท่ีจะนําไปใชในการคิดคาํนวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และ
แตละระดับ โดยแบงออกเปน

 (๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ 
ก.ร. กําหนดกับคากลางหารดวยสอง

 (๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ 
ก.ร. กําหนดกับคากลางหารดวยสอง
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 ในกรณีท่ีคาํนวณตามวธิดีงักลาวแลว มีผลทําใหฐานในการคาํนวณระดบัลาง
ของระดับตําแหนงที่สงูกวา มีคาตํ่ากวาหรอืเทากับฐานในการคาํนวณระดบับนของ
ระดับตําแหนงทีต่ํา่กวาซึง่อยูถัดลงไป ก.ร. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลาง
ของระดับตําแหนงทีสู่งกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได 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

 ในการเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการรฐัสภาสามญั ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ
วิธีการทีก่ําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้ และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ไดดาํเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธีการที่ ก.ร. กําหนดตามมาตรา ๕๙๗ มาประกอบ
การพจิารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกนิวงเงนิท่ีสวนราชการสงักดัรฐัสภาไดรบัการจดัสรร
ใหใชในการเลื่อนเงนิเดือน ตามหลกัเกณฑท่ี ก.ร. กําหนด โดยใหสอดคลองกบัวงเงนิ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหสวนราชการตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน โดย
ในกรณทีีม่กีารเลือ่นเงินเดือนโดยใหขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่ิไดดําเนินการตาม
วิธีดังกลาว แตกลบัไปใชวธิกีารหารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการรฐัสภาสามญัทุกคนไดรบั
การเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากันจะกระทํามิได

๖ ในกรณีท่ีเงินเดือนข้ันต่ําช่ัวคราวของขาราชการรฐัสภาสามญัประเภทใด ระดบัใดยงัมีผลใชบงัคบัอยู คาํวา “เงนิเดอืนขั้นตํ่า” 
ตามกฎ ก.ร. นี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นตํ่าชั่วคราว.

๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๕๙ ใหผูบังคบับัญชามหีนาท่ีประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของผูอยูใตบงัคบับญัชาเพื่อใชประกอบการพจิารณา

แตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ร. กําหนด
 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย”.
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 ทั้งนี้ การเล่ือนเงินเดือนใหขาราชการรัฐสภาสามัญแตละคนในแตละคร้ัง 
ใหเลือ่นไดไมเกนิเงนิเดอืนขัน้สงูตามบญัชเีงนิเดอืนขัน้ตํา่ขัน้สงูของขาราชการรฐัสภา
สามัญของตําแหนงทีไ่ดรบัแตงตัง้ และใหเลือ่นไดในอัตราไมเกนิรอยละ ๖ ของฐาน
ในการคาํนวณ และใหผูบงัคบับญัชาผูมอีาํนาจสัง่เลือ่นเงนิเดอืนประกาศอตัรารอยละ
ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตอง
ประกาศใหทราบเปนการทัว่ไปอยางชาทีส่ดุพรอมกบัการมคีาํสัง่เลือ่นเงนิเดอืน และ
เมื่อคํานวณแลวปรากฏวามีเศษไมถึง ๑๐ บาทก็ใหปดเปน ๑๐ บาท ซึ่งการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละ ๒ ครั้ง ดังนี้

 (๑) ครัง้ที ่๑ เปนการเล่ือนเงินเดือนสําหรับการปฏิบตัริาชการในคร่ึงปแรก 
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน

 (๒) ครัง้ที ่๒ เปนการเล่ือนเงินเดอืนสาํหรับการปฏิบตัริาชการในคร่ึงปหลงั 
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป

๔) ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ
 ผลการเลือ่นเงนิเดอืนขาราชการรฐัสภาสามญัแตละคนในแตละครัง้นัน้ ให

ผูบงัคบับญัชาผูมอีาํนาจสัง่เลือ่นเงนิเดอืนจดัใหมกีารแจงใหขาราชการรฐัสภาสามญั
ทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล โดยการแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหประกอบ
ดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อนฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน 
และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเล่ือนตามผลการเล่ือนเงินเดือนน้ัน ทั้งนี้ 
ขาราชการรฐัสภาสามญัผูใดทีไ่มไดรบัการเลือ่นเงนิเดอืนใหแจงเหตผุลทีไ่มไดเลือ่น
เงินเดือนใหผูนั้นทราบดวย

๕) หลักเกณฑในการพิจารณาผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแตละคร้ัง
 ขาราชการรฐัสภาสามญัซ่ึงจะไดรบัการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนในแตละครัง้

ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑)  ในคร่ึงปทีแ่ลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบตัริาชการไมตํา่กวาระดับ

พอใชหรือรอยละ ๖๐
(๒)  ในคร่ึงปทีแ่ลวมาตองไมถูกสัง่ลงโทษทางวินยัทีห่นักกวาโทษภาคทัณฑ
(๓)  ในครึง่ปทีแ่ลวมาตองไมถกูศาลพพิากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความ

ผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

 (๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา ๒ เดือน
 (๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(๖)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา ๔ เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๔ เดือน
กอนถึงแกความตาย

(๗)  ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอย
กวา ๔ เดือน

(๘)  ในครึ่งปท่ีแลวมา สาํหรบัผูไดรบัอนุญาตใหลาตดิตามคูสมรสไปปฏบิตัิ
ราชการหรอืปฏบิตังิานในตางประเทศ ตองมเีวลาปฏิบตัริาชการไมนอยกวา ๔ เดอืน

(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
 สําหรบัการนับจํานวนวนัลาสาํหรบัการลาปวยและการลากิจสวนตวันั้น ให

นับเฉพาะวันทําการและในการพิจารณาเลื ่อนเงินเดือน ใหนําขอมูลการลา 
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัตตินเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย

 นอกจากนี้ ขาราชการรัฐสภาสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยน
หนาที่ ไปชวยราชการในตางสวนราชการ ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไป
ปฏบัิตงิานนอกเหนือหนาท่ีหรอืงานพเิศษอ่ืนใด หรอืไปชวยงานในหนวยงานอื่นของ
รฐั ใหนาํผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและปฏบิตังิานในครึง่ปทีแ่ลวมาของ
ขาราชการรฐัสภาสามญัผูน้ันทุกตาํแหนงและทกุแหงมาประกอบการพจิารณาเลื่อน
เงินเดือนดวย รวมถึงขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศหรอืถกูสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนบัเวลาระหวางนั้นเหมอืน
เต็มเวลาราชการ เมือ่ขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั ้นกลับมาปฏิบัติราชการ ให
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กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อหาอัตรา
เงนิเดอืนทีข่าราชการผูนัน้จะไดรบัเมือ่กลบัมาปฏิบตัริาชการ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด

 แตทัง้นี ้ขาราชการรฐัสภาสามญัผูใดทีถ่กูแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนใน
กรณถีกูกลาวหาวากระทาํผดิวนิยัอยางรายแรงหรอืถกูฟองคดอีาญา ผูบงัคบับญัชา
ผู มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนั้นจะนําเอาเหตุที่ข าราชการผู นั้นถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาวมาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นไมได

๖) ขอตองหามในการสั่งเลื่อนเงินเดือนซํ้าซอน
 ในกรณีที่ขาราชการรัฐสภาสามญัผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ

ภาคทัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เปนการถกูลงโทษจากการกระทําความผิดเดยีวกัน ถาถกูสัง่ไมเลือ่นเงนิเดอืนมาแลว
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่ง
ไมเลือ่นเงนิเดอืนซํา้อกีครัง้หนึง่เพราะเหตจุากการกระทาํความผิดเดยีวกันนัน้ไมได

๗) การสัง่เลือ่นเงนิเดอืนของขาราชการรฐัสภาสามญัทีไ่มเปนไปตามหลกัเกณฑ
ที่กําหนดไวในกฎ ก.ร.

 ในกรณทีีผ่ลการพจิารณาโทษทางวนิยัหรอืโทษทางอาญาทีถ่งึทีส่ดุแลวมผีล
ทาํใหการเลือ่นเงนิเดอืนของขาราชการรฐัสภาสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่ง
เลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้

๘) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญสําหรับกรณีพนจากราชการไป
เพราะเหตุเกษียณอายุหรือถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ 
๑ ตุลาคม 

 (๑) ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลือ่นเงนิเดอืนแตผูนัน้จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตเุกษยีณอายตุามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนใหผู นั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 
๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ

 (๒) ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลื่อนเงินเดือนแตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ใหผูบังคบับัญชาผูมอํีานาจสั่งเลื่อนเงนิเดอืนสั่งเลื่อนเงนิเดอืนใหผูน้ันเพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย

๙) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีพิเศษ
 ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนขั้นสูงของ

ตําแหนงท่ีดํารงอยูแลว หากผูนั้นไดรบัแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงอ่ืนและเงนิเดอืนท่ีไดรบั
อยูนัน้ตํ่ากวาเงินเดือนขั้นสูงของตําแหนงทีไ่ดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูบังคับบัญชา
ผูมีอาํนาจส่ังเลือ่นเงนิเดอืนสัง่เลือ่นเงนิเดอืนใหผูน้ันเปนกรณีพเิศษได โดยใหนาํผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น

๑๐) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
 ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไมอยูในหลกัเกณฑท่ีจะไดรบัการเลื่อนเงนิเดอืน

ตามกฎ ก.ร. นี้ แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษทีส่มควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้น ใหผูบังคับ
บัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ ก.ร. พรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณา
เปนการเฉพาะราย ถา ก.ร. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได

 ในวันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันที่กฎ ก.ร. ฉบับน้ีใชบังคับ 
ถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑทีจ่ะไดเลื่อนเงินเดือน แตตองรอการ
เลือ่นเงินเดือนไวเพราะเหตุทีไ่ดมีคําสั ่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถกูกลาวหาวากระทาํผดิวนัิยอยางรายแรงหรอืถกูฟองคดอีาญา ตามหลกัเกณฑที่ใช
บังคับอยูในวันกอนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูนั้นที่รอไวทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :- 
• อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบญัญัตบิางประการเกี่ยวกบัการ
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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