
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

  พ.ศ. ....  
   

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
เหตุผล 

 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการปูองกันและปรามปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประกอบกับรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม จึงเป็นการสมควรบัญญัติกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 

ร่างฯ ที่เสนอ สนช. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. .... 

    
 

................................ 

................................ 

................................ 
 
............................................................................................................................. ....... 

..................................................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖  ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓  
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
....................................................................................... ............................................. 

..................................................................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
 



๒ 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ 

(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจรติ  

(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง  
การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง

หรือเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงาน
ของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจ
ทางปกครองด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 
 
 



๓ 

 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งด้านนิติบัญญัติ 
บริหารปกครอง หรือตุลาการของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ 
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือ
เลือกตั้งมีต าแหน่งประจ าหรือชั่วคราวและได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม  

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในองค์การระหว่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนาม
ขององค์การระหว่างประเทศนั้น  

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

ข้าราชการการเมือง 
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝุายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

ฝุายรัฐสภา 
“ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ

ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
“ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
“ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ส าหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ส าหรับข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสูงสุดของ 
หน่วยงานอืน่ของรัฐหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอันอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ  
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว   

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการด้วย 



๔ 

 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และข้าราชการในสังกัดส านักงาน 
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการในส านักงานซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“พนักงานไต่สวน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือหัวหน้าพนักงานไต่สวนในการปฏิบัติหน้าที่  

“หัวหน้าพนักงานไต่สวน” หมายความว่า ผู้ไต่สวนเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แต่งตั้งจากพนักงานไต่สวน 

“ไต่สวน” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวม และการด าเนินการอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่ง
หรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

“ร่ ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตาม
กฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ 

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้ 

เป็นประการอ่ืน การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือท่ีอยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน 
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
หรือเลขาธิการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเลขาธิการก าหนดโดยท าเป็นประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  
หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าประกาศ 



๕ 

 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย  

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องให้ความร่วมมือและ

ความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีผู้กระท าการ 
อันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า การด าเนินการเรื่องใดท่ีอยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการมีอ านาจ 
เชิญประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้ 
องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 
มาตรา ๗  ในการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับ
ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ มาใช้บังคับ   

 
มาตรา ๘  ให้ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๙  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับ 
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา  



๖ 

 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ 
ต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ 
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับ 
การเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน 
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับ

การสรรหา แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๑๐  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๙ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
มาตรา ๑๑  กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 



๗ 

 

(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ 

หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรงหรือเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะ 
สิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 



๘ 

 

(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง 
 

มาตรา ๑๒  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ตามมาตรา ๙ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝุายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง

จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน 
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้จะได้รับการคัดเลือก 
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  
ให้น าเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนน
เท่ากันนั้นจับสลากเพ่ือให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนน 
ครั้งหลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม่ โดยจะ
คัดเลือกผูเ้ข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔)  
มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  
ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น 
ให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณี 
ที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๓ วรรคสี่ 
มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได้ 



๙ 

 

ให้ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๓  ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ 

เพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด 
ผลส าเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจาก 
บุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพ่ือประโยชน์แห่ง
การนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย  

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา  

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้อง 
สรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ านวนให้มีการ
ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีท่ีการลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจ านวนที่จะต้องสรรหา 
ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ 
การสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ประวัติการท างานตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดด้วย  

 
มาตรา ๑๔  ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ด าเนินการสรรหา
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการ 
พ้นจากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี 
เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ 
ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังด ารง
ต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถึงเจ็ดคน ก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้  
และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการ
เท่าท่ีมีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว  



๑๐ 

 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๕  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ โดยที่ยังมิได้พ้นจาก

ต าแหน่งตามมาตรา ๑๑ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๒๓) อยู่  
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา
ที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงแต่งตัง้กรรมการ ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  
และให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

หรือผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  

การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

 
มาตรา ๑๗  ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ

ค่าตอบแทนอ่ืนตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้ได้รับเป็นรายครั้ง
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการใน ก.ร. ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   
 
มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑   
(๔) พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่ง

กรรมการด้วย 



๑๑ 

 

ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่  
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแตจ่ะมีกรรมการเหลืออยู่ 
ไม่ถึงห้าคน  

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง  

 
มาตรา ๒๐  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายใน 
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเรว็  
ในการวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและ 

ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับฟูอง และมีกรรมการ 
เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการท าหน้าที่เป็นกรรมการ เป็นการชั่วคราว  
ให้ครบเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนท าหน้าที่แทน
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

 
มาตรา ๒๒  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้
ในรายงานการประชุม  

การลงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้อง
ลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะ
ลาออกจากต าแหน่งก่อนมีการลงมติ 



๑๒ 

 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประชุมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

 
มาตรา ๒๓  การลงมตเิพ่ือมีความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการลงมติเพ่ือมีความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจ 
ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา 
ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา ๒๓ หรือในเรื่องอ่ืนใดที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเรื่อง และประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ 
และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และในกรณีที่ต้องท าค าวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้ความเห็นชอบร่างค าวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการได้ลงนามในค าวินิจฉัยนั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ทั้งคณะก่อนลงนามในค าวินิจฉัย ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในค าวินิจฉัยและให้เลขาธิการ 
เป็นผู้ลงนามในค าวินิจฉัยนั้นแทน เมื่อเลขาธิการลงนามในค าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้ค าวินิจฉัยนั้น 
เป็นอันใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๒๕  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และ 

การใช้อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่าง 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้  
เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ   



๑๓ 

 

มาตรา ๒๖  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ 

 
มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๒๖ คูณด้วย

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย  

ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

 
ส่วนที่ ๒ 

หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
   

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ 
หรอืจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิด 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม 

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  

(๔) ไต่สวนเพื่อด าเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดหรือที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 



๑๔ 

 

(๕) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายอื่น 

ในการด าเนินการตาม (๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และ
อ านาจในการด าเนินการเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ (๑) และ (๒) ให้รวมถึง 

การด าเนินการกับบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๒๘ (๑) และ (๒) เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการด าเนินการในคดีท่ีมีการกระท าอันเป็น 
กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งจะต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๑) และ (๒) 
และคดีที่มีการกระท าความผิดเกี่ยวข้องกันและความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะต้องด าเนินการ 
ในคราวเดียวกันด้วย 

 
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ (๑) (๒) และ (๓) ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท้ี่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความ
รวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม  

 
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจเสนอมาตรการ ความเห็น 

และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อปูองกันหรือปราบปรามการทุจริต การกระท าความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใด 
ที่เป็นช่องทางให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลดีต่อราชการได้  

เมื่อองค์กรตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว หากเป็นกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้ ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป  ทั้งนี้ ไม่เกินสามเดือนนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 

ในการปูองกันและปราบปราบการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการและกลไก 
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  



๑๕ 

 

(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ
พยานหลักฐาน ส าหรับการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
โดยช่องทางดังกล่าวต้องมีวิธีการที่ง่าย สะดวก ไม่มีข้ันตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว 

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีกลไก 
การแจ้งเตือนกรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตราย
ของการทุจริต เพ่ือให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง 

(๔) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือน าไปปรับปรุง 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น มาให้ถ้อยค าหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
มาเพ่ือประโยชน์ในการไต่สวน 
  (๒) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือ
ประโยชน์ในการไต่สวน 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน  
สถานที่ท าการ หรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด 
เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซ่ึงเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีไต่สวน และหากยังด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  (๔) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานเอกชนชี้แจงข้อเท็จจริง อ านวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีการด าเนินการ

อย่างใดในหน่วยงานของรัฐอันอาจน าไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการตรวจสอบโดยเร็ว  ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่ากรณีมีเหตุอันควรระมัดระวัง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข 

หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามควรแก่กรณี 
เพ่ือปูองกันมิให้เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็ว 
และถ้าไม่เกี่ยวกับความลับของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 



๑๖ 

 

มาตรา ๓๕  คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด จะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะ
ของบุคคลบรรดาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่มิได้  

การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแต่ละขั้นตอน  
ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระท าการใด
อันจะท าให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลอ่ืนใดเพ่ือให้สาธารณชน 
ได้ทราบ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ในชั้นก่อนการไต่สวน ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้ 

(๒) เมื่อได้ด าเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นแล้วมีพยานหลักฐานพอสมควร
ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๓) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์
การกระท าความผิด ให้เปิดเผยเรื่องท้ังหมดได้เว้นแต่จะเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและ 
ผู้ซึ่งเป็นพยานมิได้  

ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานและส านวนการตรวจสอบ  
การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้น รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
สอบสวน ไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างการด าเนินการจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
จะได้พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนหรือ
ไต่สวนเบื้องต้น  

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา ๓๕ ให้เลขาธิการ

ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือหาตัวผู้เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว หากตรวจสอบพบให้ลงโทษไล่ผู้ที่เปิดเผย 
ข้อมูลนั้นออกจากราชการโดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวนใหม่ แต่หากตรวจสอบไม่พบให้ถือว่า 
เป็นความบกพร่องของเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับส านวนการไต่สวนนั้น  
และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี  
 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเพื่อมีความเห็น 
หรือวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท าของบุคคลใด และมีความจ าเป็นต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางการเงินของบุคคลนั้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจขอข้อมูลดังกล่าว
จากส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามที่จ าเป็น และให้ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ถือว่า 
การส่งมอบดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินแล้ว  

 
 
 



๑๗ 

 

มาตรา ๓๘  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลว่าผู้ใดกระท าความผิดและความผิดนั้น
มีโทษทางอาญา หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ 
ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้  

ในการจับและควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด าเนินการแทนก็ได้ และให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว  

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า 
ใหก้รรมการ พนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และพนักงานฝุายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ มีอ านาจจับกุมตัวผู้กระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาล และเมื่อจับได้แล้ว
ให้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) ให้กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ในการด าเนินการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้น 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการไต่สวน  
หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และ 
มีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย  

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน 

พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดถูกด าเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง 
และไม่ว่าจะถูกฟูองในขณะด ารงต าแหน่งหรือเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด าเนินคดีดังกล่าว
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ ค าสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟูอง ให้ส านักงาน 
มีอ านาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าว และขอให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่าง 
ให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ต่างให้ก็ได้  
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
ส่วนที่ ๓ 

การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
   

 



๑๘ 

 

มาตรา ๔๑  ให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคล
อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้น าความในหมวด ๕  
การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา ๑๐๓ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อ านาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน็อ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินอาจมอบหมายให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการเป็นการเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาก็ได้  

ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  
และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม   

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการที่กรรมการ   

ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดร่ ารวยผิดปกติให้คณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินส่งส านวนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
มาตรา ๔๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการ ผู้ใดมีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อประธาน
รัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
และให้น าความในมาตรา ๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการเข้าชื่อกล่าวหากรรมการ และบุคคลอ่ืน
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิง 
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย 
 
 



๑๙ 

 

หมวด ๒ 
การไต่สวน 

    
 

มาตรา ๔๕  ในการด าเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือพนักงานไต่สวน แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริง 
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา 

พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหาน าส่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานไต่สวน 
จะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลแล้ว หรือ
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต   
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานไต่สวนใช้อ านาจ
ตามมาตรา ๓๓ เรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืพนักงาน 
ไต่สวนด าเนินการตามที่ร้องขอ แต่ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ข้อกล่าวหา  ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลา หรือใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริต หรือบุคคลหรือเอกสารที่ขอให้เรียกนั้นไม่มีผลต่อการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๔๖  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการที่จะควบคุม

และกวดขันพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการไต่สวน ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณีด าเนินการทางวินัยตามควร 
แก่กรณี  

 
  มาตรา ๔๗  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหา
หรือไม ่ว่ามีการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยพลัน โดยในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการไต่สวน ต้องไต่สวน
และมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งต้อง 
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเริ่มด าเนินการ  
  ในการก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ค านึงถึงความรวดเร็ว
ความยากง่ายของการไต่สวน และอายุความของการด าเนินการในเรื่องนั้น  โดยจะระบุระยะเวลาของ
การไต่สวนข้อกล่าวหาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันก็ได้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปตามท่ีจ าเป็นได้แต่รวมแล้ว 
ต้องไม่เกินสองปี เว้นแต่เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ หรือขอให้หน่วยงาน
ของต่างประเทศด าเนินการไต่สวนให้ หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ จะขยายระยะเวลา
ออกเท่าที่จ าเป็นก็ได้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ



๒๐ 

 

ใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนโดยพลัน โดยให้ถือว่า
เอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ภายใต้ก าหนดอายุความและระยะเวลาตามมาตรา ๕๕ (๑) เมื่อพ้นก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมีหน้าที่และอ านาจที่จะด าเนินการไต่สวน และมีความเห็น หรือวินิจฉัย 
หรือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป แต่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสอบสวนและ
ด าเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว  
 

มาตรา ๔๘  ในการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากเป็นกรณีที่มีการกล่าวหา 
ใหเ้ลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบค ากล่าวหาดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่า 
ค ากล่าวหานั้นมีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะด าเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั้น 
ไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. รับไว้พจิารณาตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ (๑)  ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
พิจารณาไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับค ากล่าวหานั้น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการ 
อย่างน้อยสามคนเป็นผู้พิจารณาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ 

ค ากล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการไต่สวนต่อไป 
 
มาตรา ๔๙  ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธิการหรือ

หัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการหรือ 

หัวหน้าพนักงานไต่สวนด าเนินการเป็นคณะ ประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน 
เป็นหัวหน้า พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคน และมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน
อีกอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ และในการไต่สวนปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานต้องกระท า 
โดยเลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน และผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  

การไต่สวนเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จและจัดท ารายงาน 
การไต่สวนเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา ๔๗ ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสามให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนแจ้งอุปสรรคและปัญหา 
ในการด าเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาด าเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาสั่งขยายระยะเวลา โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน 



๒๑ 

 

ในการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้มีอ านาจขยาย
ระยะเวลาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว หากไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้เพราะเหตุขาดอายุความ อันเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบัติตามระยะเวลาตามมาตรา ๔๗  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งยุติการด าเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความ
ดังกล่าวเกิดจากความผิด หรือจงใจปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการเพ่ือลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว  

ในการไต่สวนเบื้องต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน มีอ านาจตาม 
มาตรา ๓๓ ด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการก ากับการไต่สวนเบื้องต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนก ากับดูแลการไต่สวนเบื้องต้นในแต่ละด้าน
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดก็ได้ 
 

มาตรา ๕๐  ให้น าความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๕ มาใช้บังคับกับกรณีท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนโดยมิได้มีค ากล่าวหาด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  ในการไต่สวนเรื่องใดท่ีเป็นเรื่องส าคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง  

หรือเป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเอง หรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้  

คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งมีอ านาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือ
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการด าเนินการ 
ตามหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีมีความจ าเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ท าการไต่สวน ให้คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 
ที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๕๖ ให้เป็นที่ปรึกษาได้ 

ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสามมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จและจัดท าส านวนการ 

ไต่สวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย และให้น า
มาตรา ๔๙ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเอง ให้น าความในวรรคสอง  
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๒  ในการพิจารณารายงานการไต่สวนเบื้องต้นหรือส านวนการไต่สวน  

ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร   
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบด้วยกับรายงานการไต่สวนเบื้องต้นหรือ

ส านวนการไต่สวนรวมทั้งที่ไต่สวนเพิ่มเติมแล้ว ให้ถือว่ารายงานหรือส านวนดังกล่าว เป็นส านวน 



๒๒ 

 

การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเพื่อมีมติว่ากรณีมีมูล
ตามท่ีกล่าวหาหรือไม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง 

 
มาตรา ๕๓  นอกจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการไต่สวนและ 

การไต่สวนเบื้องต้นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ านาจออกระเบียบก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการไต่สวนและการไต่สวนเบื้องต้น
ได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตาม
ความจริงที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละระดับให้ชัดเจน และมีระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือให้ 
การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม  

 
มาตรา ๕๔  ห้ามมใิห้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ขึ้นพิจารณา 
(๑) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เว้นแต่เป็นกรณี 

การด าเนินการตามมาตรา ๖ 
(๒) เรื่องท่ีมีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย

เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระส าคัญแก่คดี ซึ่งอาจท าให้ผลของค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป  

(๓) เรื่องท่ีเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟูองหรือพิพากษาหรือ      
มีค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟูองหรือทิ้งฟูอง หรือเป็นกรณีท่ีศาลยังมิได้วินิจฉัย 
ในเนื้อหาแห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกค ากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้  

(๔) ผู้ถูกกล่าวหาตาย เว้นแต่เป็นกรณีร่ ารวยผิดปกติ  
 
มาตรา ๕๕  ห้ามมิใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ขึ้นพิจารณา  เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นกรณีที่เป็น 
การกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

(๑) เรื่องท่ีล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา  
(๒) เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีการด าเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหา 

ตามกฎหมายอ่ืนเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการด าเนินการนั้น 
ไม่เที่ยงธรรม 

(๓) ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากต าแหน่งที่ถูก
กล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องภายในก าหนดเวลา แม้จะพ้นก าหนดเวลาห้าปี
แล้วก็ให้มีอ านาจด าเนินการต่อไปได้ 

 
มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน  

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้ เข้าร่วมด าเนินการไต่สวน พิจารณา
หรือวินิจฉัยคดี  



๒๓ 

 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเรื่องท่ีกล่าวหา 
ในฐานะอ่ืนที่มิใช่ในฐานะกรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน 

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 

หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ในการด าเนินการในเรื่องใด กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน 

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งในเรื่องนั้น ให้ผู้นั้นแจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท้ี่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายโดยเร็ว และระหว่างนั้นห้ามมิให้
บุคคลดังกล่าวยุ่งเกี่ยวกับการด าเนินใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจะวินิจฉัย ซึ่งต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านกรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่งก็ได้  
โดยยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างที่รอการวินิจฉัย ให้กรรมการ 
พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน 

การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคล 
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
 

มาตรา ๕๗  ในระหว่างการไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต าแหน่งหรือ
พ้นจากราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการ
ไต่สวนเพ่ือด าเนินคดีอาญา ด าเนินการทางวินัย หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แล้วแต่กรณี 
ต่อไปได้ 

ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติต่อไปได้ 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล  

ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมติ และให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เว้นแต่เป็น
กรณีการด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๘๗  
 



๒๔ 

 

  มาตรา ๕๙  ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นค ากล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส านักงาน  

ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ การกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ ให้กล่าวหาในขณะที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เกินห้าปี แต่ไม่ตัด
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกค ากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีท่ีมี 
เหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวนได้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็น 
เจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวแล้วแต่กรณี  

 
มาตรา ๖๐  ค ากล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน

หรืออ้างพยานหลักฐาน 
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้  
การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง จะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้ และจะส่งด้วย 

วิธีใด ๆ ที่จะให้ค ากล่าวหานั้นถึงส านักงานก็ได้  ในกรณีที่ท าด้วยวาจา ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 
  ให้ส านักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียน 
ที่รักษาไว้เป็นความลับ และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้ และให้ลบชื่อและที่อยู่ 
ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือกล่าวหานั้น 
  หนังสือกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา ถ้ามีรายละเอียดตาม (๓) 
แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะปฏิเสธไม่รับไว้พิจารณาไม่ได้  

การกล่าวหาบุคคลตามมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นความผิดด้วย  

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ให้ด าเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดในข้อหาใด ๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหพ้นักงานสอบสวนส่งค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษนั้นให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ภายในเจ็ดวันนับแต่วนัที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่ง 
ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอ านาจแต่เป็นเรื่อง 
ไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมาย 
ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินการ ก็ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่



๒๕ 

 

ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน โดยจะก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการให้พนักงานสอบสวน 
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จัดท าคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพ่ือให้พนักงานสอบสวนทราบว่า 
เรื่องใดบ้างที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มี 
เขตอ านาจ เพ่ือให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่จะจับ 
โดยไม่มีหมายจับได้ ให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับบุคคล
ดังกล่าวได้ 

ให้พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้ง
บันทึกการจับมายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่    
ผู้ถูกจับมาถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวน โดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวผู้ถูกจับ   
จากที่จับมายังที่ท าการของพนักงานสอบสวน รวมเข้าในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย ในกรณี
ที่ไม่จ าต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป โดยมีประกัน  
หรือไม่มีประกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น  

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึงด ารงต าแหนง่ต้ังแต่อ านวยการระดับสงู

หรือเทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือเจ้าพนักงานของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
ในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง  ทั้งนี้ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้   

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานด าเนินการ
ส่งเรื่องที่ได้รับไว้ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับเรื่อง 

การเทียบต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะวางหลักเกณฑ์การด าเนินการไต่สวนและการชี้มูลของคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ให้สอดคล้องกับการด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก็ได้  



๒๖ 

 

ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่มีการกล่าวหา

เรื่องใดมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือกล่าวหาในเรื่องที่มิได้อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของ 
ผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอ านาจก็ได้ 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐตาม 

มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการไปตามหน้าทีแ่ละ
อ านาจของตนและรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
ภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการด าเนินการ 

ตามรายงานตามมาตรา ๖๔ หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ 
การด าเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
อาจเรียกส านวนการไต่สวนหรือสอบสวน มาเพ่ือด าเนินการได้ โดยจะด าเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด
หรือน าผลการไต่สวนหรือสอบสวนของหน่วยงานของรัฐนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้  
 

มาตรา ๖๖  ในการไตส่วนหรือไต่สวนเบื้องต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องไม่ท าหรือจัดท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการ 
ให้ค าม่ันสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับหรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ  
เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยค าในเรื่องที่ไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น 

ในการสอบปากค าพยานหรือผู้ให้ถ้อยค า จะกระท าโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุ 
ซึ่งถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอ่ืนใด ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยค านั้นได้ตรวจสอบ 
ถึงความถูกต้องของบันทึกการให้ปากค านั้นแล้ว กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจท าส าเนาข้อความ
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอ่ืนก็ได้ ในกรณีท่ีผู้ให้ถ้อยค าเป็นเด็กอายุไม่เกิน 
สิบแปดปีต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวน

ด าเนินการไต่สวนตามมาตรา ๕๑ หรือมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบื้องต้นด าเนินการไต่สวนเบื้องต้น 
เรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมการไต่สวนและผู้ไต่สวนเบื้องต้นมีหน้าที่และอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การไต่สวนเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 



๒๗ 

 

มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์ 
น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ผู้ถูกกล่าวหา ได้ใช้ในการกระท า
ความผิดหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับการร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ 
สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว  ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้    

(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด  
แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิได้เกี่ยวข้องกับ 
การร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน  รวมทั้งไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าร้องขอผ่อนผันเพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกัน 
หรือหลักประกันก็ได้  ทั้งนี้ ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลอื่น 
มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีพฤติการณ์เป็นการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธิ์แทนด้วย ในกรณี
เช่นนั้นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการร่ ารวย
ผิดปกติ 

 
มาตรา ๖๙  ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๔๙ วรรคเจ็ด เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบ 
และก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐาน 
หรือน าพยานบุคคลมาให้ปากค าประกอบการชี้แจง 

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าท่ีกล่าวหา
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี และ
ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ร่ ารวยผิดปกติ 
สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
ในขณะที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้งนี้เท่าท่ีท าได้ด้วย 

ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 
มาตรา ๗๐  ถ้าผู้ถูกกล่าวหามีหลักฐานแสดงว่าตนไม่ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ 
น าพยานบุคคลมาให้ปากค าประกอบการชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
แต่ต้องยื่นค าร้องขอก่อนที่จะมีการฟูองคดีต่อศาล 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวน 
ที่ได้กระท าไปก่อนแล้ว  



๒๘ 

 

มาตรา ๗๑  ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา ๖๙ ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวน
แจ้งพร้อมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระส าคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา สรุปสาระส าคัญ
ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๗๒ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 

สรุปสาระส าคัญตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ของผู้กล่าวหา
หรือพยาน หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน 

 
มาตรา ๗๒  ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา 

ใหผู้้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟัง 
ในการชี้แจงหรือให้ปากค าของตนได้ 

 
  มาตรา ๗๓  ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าพยานหลักฐานใดในส านวน 
การไต่สวนซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การน ามาสืบพยานในภายหลัง   
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 

มาตรา ๗๔  เมื่อด าเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว ให้จัดท าส านวนการไต่สวน  
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมสีาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและต าแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา   
(๒) เรื่องท่ีถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหา ค าแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ที่ได้จากการไต่สวน 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง 
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหา 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาส านวนการไต่สวนเพื่อมีมติ

โดยเร็ว ซึ่งต้องน าเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับส านวนการไต่สวน เว้นแต่จะได้มี
การนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเรื่องอ่ืนค้างพิจารณาอยู่  

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการจัดท ารายงานการไต่สวนเบื้องต้นด้วย 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส านวนการไต่สวนตามล าดับที่ได้รับส านวนนั้น 
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรื่องใดกระทบถึงประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน 
อย่างร้ายแรง จะหยิบยกขึ้นพิจารณาก่อนก็ได้ 

 
มาตรา ๗๕ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับส านวนการไต่สวนหรือรายงาน 

การไต่สวนเบื้องต้นตามมาตรา ๗๔ แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง 



๒๙ 

 

พิจารณารายงานการไต่สวนเบื้องต้นว่าเป็นกรณีท่ีมีมูลความผิดหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ โดยให้กรรมการผู้นั้นเสนอความเห็นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
มอบหมาย  

 
หมวด ๓ 

การด าเนินการกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งเฉพาะ 
    

 
ส่วนที่ ๑ 

การด าเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

    
 
มาตรา ๗๖  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดด าเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อัยการสูงสุดแต่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  

 
มาตรา ๗๗  เมื่ออัยการสูงสุดได้รับส านวนคดีอาญาตามมาตรา ๗๖ ไว้แล้ว  

ให้อัยการสูงสุดด าเนินการฟูองคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส านวน   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าส านวนการไต่สวนมีข้อไม่สมบูรณ์ท่ีจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือหารือกัน ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง 

ในกรณีที่ข้อไม่สมบูรณ์ตามวรรคสองเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการไต่สวนเพิ่มเติม  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของอัยการสูงสุดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ข้อไม่สมบูรณ์เป็นปัญหาเกี่ยวกับฐานความผิด หรือเป็นปัญหาว่า 
การกระท านั้นเป็นความผิดหรือไม่ หรือควรฟูองบุคคลใดบ้าง ให้อัยการสูงสุดและคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันฝุายละห้าคนภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอัยการ
สูงสุด เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อคณะกรรมการ
ร่วมกันดังกล่าววินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากเป็นประการใด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด
ด าเนินการไปตามนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการร่วมกันไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด าเนินการต่อไปตามท่ีเห็นสมควร โดยจะยื่นฟูองคดีเองก็ได้ แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  



๓๐ 

 

เห็นควรฟูองคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องด าเนินการฟูองคดีภายในก าหนดอายุความแต่ต้อง 
ไม่ช้ากว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่หาข้อยุติไม่ได้   

ให้ส านักงานอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมกัน 
ตามวรรคสี่ และให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของส านักงานท าหน้าที่เลขานุการด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟูองคดีเอง ห้ามมิให้พนักงานอัยการรับแก้ต่าง
คดีให้แก่จ าเลย 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตามวรรคสามและ
วรรคสี่ด้วย  

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรานี้ ในกรณีมีเหตุอันจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายออกไปก็ได้แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ และเมื่ออัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขยายเวลาแล้วให้แจ้งให้อีกฝุายหนึ่งทราบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่และการขยายระยะเวลาต้องค านึงถึงอายุความในการด าเนินคดีประกอบด้วย 

การฟูองคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดในมาตรานี้ย่อมกระท าได้ถ้าได้ฟูอง
ภายในอายุความ แต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการสอบสวน หากปรากฏว่าการไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาดังกล่าวเกิดจาก
การจงใจ ปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใด ให้ด าเนินการเพื่อ
ลงโทษผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรด าเนินการฟูองคดีตามวรรคสี่ แต่ไม่ได้ 
ยื่นฟูองภายในก าหนดอายุความหรือก าหนดเวลาตามวรรคสี่หรือตามท่ีขยายตามวรรคแปด  
ให้ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฝุาฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

 
มาตรา ๗๘  ในการยื่นฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟูองคดี  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา ๓๘ ให้อัยการสูงสุดหรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งใหพ้นักงานสอบสวนน าตัวบุคคลดังกล่าวมาศาลในวันฟูองคดี  

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง
แล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุต่อศาล อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจขอให้ศาลออกหมายจับได้  

 
  มาตรา ๗๙  ในคดีท่ีอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาแล้วถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลฎีกาต่อไปให้ด าเนินการได้  

กรณีท่ีอัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบการพิจารณาด้วย  

ในคดีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ การจะอุทธรณ์หรือไม่ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 



๓๑ 

 

มาตรา ๘๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟูองคดีเอง คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ าเนินคดีแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจะพิจารณา
แต่งตั้งทนายความเพ่ือด าเนินคดีแทนก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 
มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ประทับฟูองตามมาตรา ๗๗ ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ 
ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้  

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ  

 
มาตรา ๘๒  ในการฟูองคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง หากการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สิน 
หรือเป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนการกระท าหรือค าสั่งอันมิชอบที่เป็น 
การละเมิดนั้นก็ได้ 

ส าหรับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงาน     
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป   

 
มาตรา ๘๓  ในการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดได้ใช้หรือได้ทรัพย์สินมา 
โดยมิชอบ เนื่องจากการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจ 
ขัดต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณ ี 
อาจร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด  

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด  
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้หรือ

รับว่าจะให้แกผู่้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ 
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก 

การกระท าความผิด หรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อ่ืนกระท า
ความผิด 

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก 
การจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๓) หรือ (๔)  



๓๒ 

 

มาตรา ๘๔  เพ่ือประโยชน์ในการร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองริบทรัพย์สินตามมาตรา ๘๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจค านวณ 
มูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทรัพย์สินนั้นมา หรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
ในขณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดแล้วแต่ว่ามูลค่าในขณะใด 
จะมากกว่ากัน และขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสั่งให้ช าระเงิน 
หรือสั่งให้ริบทรัพย์สินอื่นของผู้กระท าความผิดแทนตามมูลค่าดังกล่าวได้  

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสั่ง 
ริบทรัพยส์ินเนื่องจากการกระท าความผิด แม้ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุด ให้เลขาธิการมีอ านาจ 
เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่าคดีถึงท่ีสุด หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา 
และจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีที่มีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองถึงท่ีสุดให้ยกฟูอง ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ และยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา และถ้าในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่มิได้รับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ก็ให้มีสิทธิได้รับเสมือนหนึ่งผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด
ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนที่จะมีค าพิพากษา  
การจ่ายเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่ 
พ้นจากต าแหน่ง  

 
ส่วนที่ ๒ 

การด าเนินคดีกรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
    

 
มาตรา ๘๖  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย  

การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้
เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซ่ึงต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการ
โดยรวดเร็ว   

ให้น าความในมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจมอบหมาย   
ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการในศาลแทนได้  
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินการกรณีฝาุฝนืมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 

    
 

มาตรา ๘๗  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสี่  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน และไม่ว่าในกรณีใดผู้ใดจะเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่า 
มีการด าเนินการอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
จะพ้นจากความรับผิดตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเมื่อได้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้ด าเนินการสอบสวน 
  การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่    
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอความเห็นต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๔ วรรคสาม  
  ในกรณีจ าเป็นและได้รับค าร้องขอ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรา ๑๒๘ 
 
  มาตรา ๘๘  การเรียกเงินคืนกรณีฝุาฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ 
วรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น  ทั้งนี้ มิให้น า
มาตรา ๕๕ (๑)  มาใช้บังคับกับการด าเนินการตามมาตรานี้    
  

หมวด ๔ 
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   
 

มาตรา ๘๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นตามมาตรา ๖๙ และ 
เห็นว่าการให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ 
ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา 
ของผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหา 
ไม่มีมูล ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพ่ือด าเนินการ 
ให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชา
มีอ านาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้ง 
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ



๓๔ 

 

ภายในหกเดือนนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่พ้นก าหนดหกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีค าวินิจฉัย ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น และมีอ านาจสั่งการตามวรรคสองได้ 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอ านาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะ
ด าเนินการตามอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ 

 
มาตรา ๙๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน 
เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน เพ่ือให้อัยการสูงสุดยื่นฟูองคดี
ต่อไป 

(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน 
เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนภายในสามสิบวัน 
เพ่ือให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป  

 
มาตรา ๙๑  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งส านวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุด 

เพ่ือด าเนินคดีอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุด 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามก าหนด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ
ตามมาตรา ๓๘ ต่อไป  
 

ส่วนที่ ๑  
การด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   
 
มาตรา ๙๒ เมื่ออัยการสูงสุดได้รับส านวนคดีอาญาตามมาตรา ๙๐ ให้อัยการสูงสุด

พิจารณาเพ่ือด าเนินการฟูองคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ส านวน  

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒  
มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับกับการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม  

 



๓๕ 

 

มาตรา ๙๓  เมื่อศาลที่มีเขตอ านาจพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ตาม
ส านวนที่ได้รับจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้ ถ้าอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์หรือฎีกา ให้อัยการสูงสุด
หารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน  ในกรณีท่ีมีความเห็นต่างกันและไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้อัยการสูงสุด
พิจารณาด าเนินการต่อไปโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ และชี้แจง
เหตุผลให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เมื่ออัยการสูงสุดฟูองคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว จะถอนฟูองมิได้ เว้นแต่จะได้รับ 
การร้องขอจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
สมควรถอนฟูองตามที่ขอ  

  
มาตรา ๙๔  ในการด าเนินคดีหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระท า

ความผิดหรือขณะที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจฟูองหรือยื่นค าร้องต่อศาลที่มี 
เขตอ านาจเอง  

 
  มาตรา ๙๕  ในการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการทหารและเป็นคดี 
ที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ 
ศาลทหาร หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟูองคดีแทนก็ได้  
 

ส่วนที่ ๒ 
การด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   
 

มาตรา ๙๖  เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับ
ส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๙๐ แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
แตง่ตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ 
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วแต่กรณี 

กรณีผู้ถกูกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝุายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ 
ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งส านวนการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการ 
ตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ  
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ กฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝุายอัยการ โดยเร็ว โดยให้ยึดส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของความเห็น 



๓๖ 

 

เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยในส านวนการสอบสวนด้วย และเมื่อด าเนินการได้ผลประการใดแล้ว  
ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 
  การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนหรือหลัง 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติวินิจฉัยมูลความผิด เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติเม่ือพ้น
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๗ แล้ว แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการ 
เพ่ือด าเนินคดีอาญาต่อไป  
  ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย 
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดในเรื่องท่ีถูกกล่าวหานั้น ให้ส่ง
ส านวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

ในการส่งส านวนการไต่สวนเพื่อด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ อาจมอบหมายให้เลขาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ
แทนก็ได้  

 
มาตรา ๙๗  ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานอันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
มิได้มีการกระท าความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระท าความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากท่ีถูก
กล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐาน
ถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช.   

เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียด เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 
เป็นประการใดให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

  
   มาตรา ๙๘  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๖ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น  

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการทาง
วินัยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี 
มีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควร หรือในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะขอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอ่ืนซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการท่ีท าหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ 



๓๗ 

 

อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็น
ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ ข้าราชการตุลาการ 
ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งความเห็น 
ไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
คณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี   

 
มาตรา ๙๙  ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๙๖ ทีม่ีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง  

จะฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น  หรือจะด าเนินการอุทธรณ์
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้   
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษน าคดีไปฟูองต่อศาลปกครองโดยมิได้ฟูองคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ศาลปกครอง
แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยได ้ 
 

หมวด ๕ 
การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

    
 

ส่วนที่ ๑ 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ 

    
 

มาตรา ๑๐๐  ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อย่างน้อยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ต้องก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

(๑)  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
  (๒)  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๓)  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
  (๔)  ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ  
ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต้ังแต่อธิบดผีู้พิพากษาข้ึนไป 
  (๕)  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง      
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต้ังแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 
  (๖)  ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต้ังแต่อธิบดอัียการข้ึนไป 
  (๗)  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  

(๘)  ต าแหน่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 



๓๘ 

 

(๙)  ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้ 
จดทะเบียนสมรสด้วย  

 
มาตรา ๑๐๑  เจ้าพนักงานของรัฐต าแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ 

หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับด้วย 
โดยอนุโลม   

 
มาตรา ๑๐๒  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องยื่นบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑ แล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป และให้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย 

 
มาตรา ๑๐๓  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่น

พร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยในกรณียื่นเป็นเอกสารผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรอง 
ความถูกต้องก ากับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และส าเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดท า
รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นด้วย  ทั้งนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้อง
แสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 

หลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยอาจ
ก าหนดให้ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  การก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี และก าหนดให้สอดคล้องกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารได้ด้วย ระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นตามก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่ง และ

พ้นจากต าแหน่ง  
(๒) ต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด นอกจาก (๑) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับ

ต าแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่ง 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ในกรณีตาม (๑) ถ้าพ้นจากต าแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือ
ต าแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต าแหน่งและ 
กรณีเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพ่ือเป็นหลักฐาน 



๓๙ 

 

  ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
อ่ืนใดที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพ่ือเป็นหลักฐาน 

 
มาตรา ๑๐๔  เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

ทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับจ านวนทรัพย์สินและ
หนี้สิน และทีต่ั้งของทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๐ (๑) เฉพาะนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลตามมาตรา ๑๐๐ (๒) และ (๓) 
รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
โดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว ข้อมูลโดยสรุปดังกล่าว
ต้องไม่ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นหรือที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากต าแหน่งที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในหน่วยงานใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานนั้นแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง  
หรือสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นหน้าที่ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้แจ้ง 

 
มาตรา ๑๐๖  บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผู้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ให้ส านักงานจัดให้มมีาตรการปูองกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้  
 
มาตรา ๑๐๗  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ผู้ใดไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้ง 
ให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง
ก าหนดเวลาที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อครบก าหนดดังกล่าวแล้ว 
ถ้าผู้นั้นยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ส านักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ
ต่อไป  

เมื่อปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รับมาตาม 
วรรคหนึ่งไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิด
ทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้เลขาธิการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  

 
มาตรา ๑๐๘  ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและตามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ทีย่ื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งแรก และเม่ือมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งต่อ ๆ ไป  
ให้ตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 



๔๐ 

 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที ่หรือพนักงานไต่สวน ด าเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผย 

ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป การเปิดเผย
ดังกล่าวให้เปิดเผยว่าผิดปกติหรือไม ่ 

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ การเปิดเผยเช่นนั้น 
ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยของความถูกต้องหรือความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง  

 
มาตรา ๑๑๐  ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องหรือ
ความมีอยู่จริงตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินอ่ืนใดที่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และแจ้งผลให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยมิให้น าบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับกับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว 

 
  มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
พบว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  
 

มาตรา ๑๑๒  เมื่อปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า 
มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา 
ให้ผู้นั้นทราบและด าเนินการ ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือวินิจฉัย  

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐให้เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบเพ่ือวินิจฉัย  

ในการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๕ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

 
 



๔๑ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การด าเนินการกรณีร่ ารวยผิดปกติ 

    
   

มาตรา ๑๑๓  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าเพราะเหตุ 
มีการกล่าวหาหรือเพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใด 
ร่ ารวยผิดปกตใิห้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนโดยพลัน  

การกล่าวหาและการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง  
ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ การไต่สวน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้ 
เป็นการเฉพาะในส่วนนี้  

 
มาตรา ๑๑๔  ในการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ใดร่ ารวยผิดปกติ  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและหนี้สิน การเคลื่อนไหวทางการเงิน 
หรือการท าธุรกรรมของบุคคลนั้น และด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัย 
และในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการยื่นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเปน็การยื่นตามมาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. น าบัญชีทรัพย์สิน
มาพิจารณาเพ่ือเทียบเคียงกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะด าเนินการไต่สวน ประกอบกับรายได้และ
รายจ่าย และการเสียภาษีเงินได้ของผู้นั้น และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามรายการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด ไม่ว่าผู้นั้นจะได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนตามวรรคหนึ่งแล้ว แม้ผู้ถูกกล่าวหา 

จะถึงแก่ความตาย ก็ไม่ตัดอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการตรวจสอบต่อไป แต่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย  

ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน และการด าเนินคดีในการติดตามทรัพย์สิน 
ในต่างประเทศได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 
มาตรา ๑๑๕  เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติแล้ว 

ให้ผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน 
 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วและมีความเห็นว่า 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระร่ ารวยผิดปกติ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยัง
อัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพ่ือให้อัยการสูงสุดด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นรวมทั้งบรรดา



๔๒ 

 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ  
โดยให้น ามาตรา ๘๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่ออัยการสูงสุดได้รับส านวนคดีตามมาตรา ๑๑๖ แล้ว  

ให้อัยการสูงสุดด าเนินการยื่นค าร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เพ่ือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้อง
แสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร่ ารวยผิดปกติ 
  การด าเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล  
 
  มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ประทับฟูองคดีตามมาตรา ๑๑๗  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระท าความผิด 
รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ให้น าความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับกับกรณีร่ ารวยผิดปกติด้วย 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๑๑๗ ส าหรับบุคคลอื่นที่มิใช่ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะ
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
มีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีส าหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย 

 
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลถึงที่สุดให้ยกค าร้อง 

ด้วยเหตุที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ไม่ได้ร่ ารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา ให้น าความในมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
  มาตรา ๑๒๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดด าเนินการ 
ยื่นค าร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ ารวยผิดปกติ 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 
และมาตรา ๑๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริง
โดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่วินิจฉัย เพ่ือสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้ถือว่ากระท าการทุจริต
ในวงราชการ  



๔๓ 

 

ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาทีเ่ป็นข้าราชการตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้าราชการ
ดังกล่าวร่ ารวยผิดปกติ ให้แจ้งให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ  
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ กฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝุายอัยการ แล้วแต่กรณีต่อไป และในกรณีท่ีมีการสั่งให้พ้นจากราชการ ให้ถือว่าเป็นการให้พ้นจาก
ราชการเพราะกระท าการทุจริตในวงราชการ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ส่งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยส าหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับท้องถิ่นอ่ืน และ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีสั่งถอดถอนจากต าแหน่ง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการทุจริตในวงราชการ  

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสอง หรือรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสี่ มีอ านาจสั่งไล่ออกหรือด าเนินการ 
ถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรือขอมตจิากคณะรัฐมนตรี หรือความเห็นชอบจากองค์กร
บริหารงานบุคคล 

 
มาตรา ๑๒๑  ในกรณีที่มีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาลให้ยกค าร้องขอด้วยเหตุที่

เจ้าหน้าทีข่องรัฐไม่ได้ร่ ารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน
ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคสองหรือวรรคสี่ ให้ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี สั่งเพิกถอนค าสั่งไล่ออกหรือถอดถอนโดยเร็ว และผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีพึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม 
การจะด าเนินการอย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการ คณะกรรมการตุลาการ 
ศาลปกครอง หรือคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี ก าหนด   
 

มาตรา ๑๒๒  ถ้าศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ใดซ่ึงถูกกล่าวหาว่า
ร่ ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่น
ของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด แต่ต้องไม่เกินมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
  ในกรณีที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลถึงท่ีสุดแล้ว หากปรากฏว่ามีการโอน 
หรือการกระท าใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนหรือหลังมีค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ       



๔๔ 

 

บังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจ 
ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือเพิกถอนการโอนนั้นได้ หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนนั้นได้เพราะเหตุ 
แห่งการแปลงสภาพหรือเหตุอ่ืน ให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๔ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๖  

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
    

 
มาตรา ๑๒๓  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

กรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน

ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมอี านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคด ีเว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ 
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ในการก าหนดดังกล่าว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ตามสมควร 

 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่จ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ 
หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตาม
วรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้       
จดทะเบียนสมรสด้วย 

 



๔๕ 

 

มาตรา ๑๒๔  ห้ามมใิห้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ด าเนินการใดตาม
มาตรา ๑๒๓ (๔) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  

 
มาตรา ๑๒๕  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

อันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  
กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึง
ได้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ของรัฐด้วยโดยอนุโลม   

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ 
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

 
มาตรา ๑๒๖  การกระท าอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่า 

เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
   

หมวด ๗ 
การส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

    
 

มาตรา ๑๒๗  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม 
มาตรา ๔๑  มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๕๐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  ทั้งนี ้ตามท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและ
ต าแหน่งประจ า  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง ให้ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินส าหรับต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าเพียงต าแหน่งเดียว 

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ และให้ถือเป็นความลับในราชการที่จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่จะส่งมอบ
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องขอ หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๑ หรือเมื่อมีกรณีที่
จะต้องด าเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  



๔๖ 

 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นไปสังกัดใหม ่ ทั้งนี้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น 

ระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องค านึงถึง 
การตรวจสอบได้ ความสะดวก และไม่สร้างภาระจนเกินจ าเป็น ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
จะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท ให้ไม่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก  
 

มาตรา ๑๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าคดใีดสมควรจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้อ านาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในการด าเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจก าหนดมาตรการอ่ืนใดที่สมควร
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ และมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงาน
ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนช่วยด าเนินการตามที่จ าเป็นได้  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครอง
หรือช่วยเหลือก่อน 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิ 
อย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการ
ด าเนินการหรือการให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลนั้น 
หรือทายาทมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอรับค่าทดแทนเทา่ที่จ าเป็นและสมควร
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งหรือค่าทดแทนตามวรรคสอง  
ให้จ่ายจากเงินรายได้ของส านักงาน 

 
มาตรา ๑๒๙  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 

เมื่อบุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูก
กลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค าหรือ 
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้น 
อันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับ 
ความคุ้มครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรต่อไป และอาจเสนอให้มีการก าหนดต าแหน่ง
และสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อคุ้มครองบุคคลนั้นในหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่ต่ ากว่าระดับและต าแหน่ง 
ที่บุคคลดังกล่าวเคยด ารงต าแหน่งอยู่เดิม  



๔๗ 

 

มาตรา ๑๓๐  ในกรณีทีเ่จ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดเพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท า ถ้าได้ท าหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
ค าสั่งหรือให้ยืนยันค าสั่งแล้ว หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบถงึเบาะแส ข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้กระท าการนั้น ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 
มาตรา ๑๓๑  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า

ความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน หากได้ให้ถ้อยค า หรือ 
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล 
การกระท าผิดของเจ้าพนักงานของรัฐรายอ่ืนหรือผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นบุคคลตาม 
วรรคหนึ่งไว้เป็นพยานแล้ว ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนด าเนินการทางวินัย 
กับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้ตามสมควรจนคดีถึงท่ีสุด 

การคุ้มครองตามวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งต าแหน่งของพยานที่ด ารงอยู่
และการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง 
เมื่อค านึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระท าผิดแล้ว หรือฝุาฝืนเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยาน   
 
  มาตรา ๑๓๒  เมื่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐมีค าสั่งให้ด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยแกเ่จ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ให้แจ้งให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง ในกรณเีช่นนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งให้
ผู้บังคับบัญชารายงานความคืบหน้าและผลของการด าเนินการ หรือจะให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการต่อไปก็ได้ และให้น าความในมาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘  
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

   
 

มาตรา ๑๓๓  ในการด าเนินการกับต่างประเทศเพ่ือการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต หรือตามค าร้องขอ 
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริต 

 
มาตรา ๑๓๔  เมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามกฎหมาย 

ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพ่ือให้ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ว่ามีการกระท าความผิดตาม 



๔๘ 

 

มาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ หรอืมาตรา ๑๖๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจไต่สวนและวินิจฉัยหรือด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับการร้องขอได้  

ความผิดตามมาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ และ 
มาตรา ๑๖๙ ถ้าผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้กระท า หรือกระท าต่อผู้มีสัญชาติไทยหรือ
เจ้าพนักงานของรัฐ แม้จะกระท านอกราชอาณาจักรไทยก็ให้ถือว่าเป็นการกระท าในราชอาณาจักร และ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ได้  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น าความในมาตรา ๘๓ และ 
มาตรา ๘๔ มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ต้องริบด้วยโดยอนุโลม แต่มิให้น าบทบัญญัติที่บัญญัติให้ทรัพย์สิน
ที่ริบตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนั้น การด าเนินการกับทรัพย์สินที่ริบให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงกับประเทศที่ร้องขอ  

 
หมวด ๙ 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
    

 
มาตรา ๑๓๕  ให้มีส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 
  มาตรา ๑๓๖  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุภารกิจ
และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน 

(๒) อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

(๔) ด าเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส ตามกลไกท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดตามมาตรา ๓๒  

(๖) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  



๔๙ 

 

(๗) จัดท าระบบสารสนเทศของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ของแต่ละเรื่อง เพ่ือกรรมการจะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

ในการด าเนินการตาม (๖) ส านักงานต้องตอบข้อหารือภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 

 
มาตรา ๑๓๗  ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออก

ระเบียบหรือประกาศในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานภายในของส านักงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

ดังกล่าว  
(๒) การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง และ

ค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงาน  
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การถอดถอน คุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้าม การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การด าเนินการสอบสวนทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ  
การก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
ไม่น้อยกว่าสามคน และการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับเลขาธิการและข้าราชการ
ของส านักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของส านักงาน  

(๔) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งของข้าราชการ
ของส านักงาน  

(๕) วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจ าปี 
(๖) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ เลขาธิการ 

ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงาน 
(๗) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ช านาญการ

เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของส านักงาน รวมตลอดทั้งค่าจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่บุคคลดังกล่าว  

(๘) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของ
ส านักงาน  
  (๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่เลขาธิการ ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส านักงาน  

(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ
ส านักงาน 
  (๑๑) การวางระเบียบว่าด้วยการจัดท า การเปิดเผย การเผยแพร่ การเก็บรักษา 
และการท าลายเอกสารและข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงาน  
ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้จัดท าส าหรับคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย 



๕๐ 

 

(๑๒) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการจ าหน่าย การมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บรักษา หรือจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 

(๑๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย
อ่ืนและค่าตอบแทนของพยานบุคคลหรือผู้ซึ่งช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามค าร้องขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพ่ือช่วยเหลือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส านักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่การไต่สวน 

การด าเนินการตาม (๑) และ (๗)  ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และความคล่องตัว  

การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารงชีพ 
และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของข้าราชการและลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ค านึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของบุคลากร และต้องก าหนด 
ให้มีคณะบุคคลเพื่อก ากับ ดูแล หรือพิจารณาค าร้องทุกข์หรือค าอุทธรณ์ท่ีเป็นอิสระด้วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามและ 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๘  ข้าราชการส านักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ   
 
มาตรา ๑๓๙  ต าแหน่งของข้าราชการส านักงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด โดยให้จ าแนกประเภทต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการส านักงาน สาขากระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ส าเร็จ

การศึกษาสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานของส านักงาน  ทั้งนี้ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน
และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการด าเนินคดีในชั้นศาล ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   

(๒) ข้าราชการส านักงานประเภททั่วไป ให้จ าแนกประเภทต าแหน่งตามสาขาอาชีพ
และตามภารกิจของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยจะมีต าแหน่งประเภทวิชาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  

พนักงานไต่สวนต้องแต่งตั้งจากข้าราชการส านักงานตาม (๑) ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
พนักงานไต่สวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยหัวหน้าพนักงานไต่สวนให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง



๕๑ 

 

พนักงานไต่สวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานไต่สวนและหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวน 

 
มาตรา ๑๔๐  มาตรฐานทางจริยธรรมทีก่ าหนดตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ต้องระบุด้วย

ว่าการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส านักงานผู้ใดกระท าการใดโดยไม่สุจริตหรือเอ้ือประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ด าเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย้ายผู้นั้นให้พ้นจาก
ต าแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  
โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

 
มาตรา ๑๔๑  ให้ส านักงานมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง 

ของส านักงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะก าหนดให้มีรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า 
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  เมื่อมีกรณีท่ีจะแต่งตั้งเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 

มาตรา ๑๔๒  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติหน้าที่
และใช้อ านาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวง และมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส านักงานตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

 
มาตรา ๑๔๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการ  

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือเพราะขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ (๓) 
  (๓) ลาออก 
  (๔) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน  
  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 



๕๒ 

 

มาตรา ๑๔๔  เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
ของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ 
ให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง โอน ถอดถอน เลื่อน เงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานออกจาก
ต าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๓๗ (๓)  

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเท่าท่ีไม่ขัดกับระเบียบหรือ
ประกาศหรือมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓) หน้าที่และอ านาจตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอื่น และตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
มาตรา ๑๔๕  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ

เป็นผู้แทนของส านักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่าง
แทนก็ได ้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณ 
ของส านักงาน และกิจการอ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน  

 
มาตรา ๑๔๖  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็น

เงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปหีรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ 
ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
ของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

 
มาตรา ๑๔๗  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๔๖ ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และ 
ให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีท่ีส านักงาน 
มีความจ าเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ  



๕๓ 

 

มาตรา ๑๔๘  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
และผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้  

 
มาตรา ๑๔๙  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการ ส่งผู้สอบบัญชี

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยให้ท าการ

ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงาน โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเปูาหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
คุ้มค่าเพียงใดแล้วท ารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  

 
มาตรา ๑๕๐  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไป  

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบและเปิดเผย
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ในการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย 
ใหผู้้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแทนก็ได้ แต่เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการปูองกัน 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ระหว่างกันเองมิได้ ในการตรวจสอบและการเปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดไว้ส าหรับการตรวจสอบ
และการเปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน  

ให้น ามาตรา ๔๒ มาใช้บังคับกับการด าเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๑  เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการปูองกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิด 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
ด าเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอง หรือจะส่งเรื่องให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการแทนก็ได้  
ในการนี้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายด าเนินการไต่สวน
เบื้องต้น และเมื่อไต่สวนเบื้องต้นแล้วให้ส่งรายงานการไต่สวนเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาวินิจฉัย โดยให้ถือรายงานการไต่สวนเบื้องต้น เอกสาร และหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ซึ่งผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับหัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้    



๕๔ 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการไต่สวนเบื้องต้น 

 
มาตรา ๑๕๒  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่า 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การไต่สวนเบื้องต้นของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยุติ
การด าเนินการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวนเองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อไปก็ได้  และเม่ือด าเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้ง 
ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรให้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดินด าเนินการ 
ไต่สวนเบื้องต้นต่อไป เมื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งส านวนการไต่สวนเบื้องต้นให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ถือส านวนการไต่สวนเบื้องต้น เอกสาร
และหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 
มาตรา ๑๕๓  ให้มีส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด” เป็นส่วนราชการในสังกัด
ส านักงาน มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สิน และหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานก าหนด  
แต่ไม่รวมถึงหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนเบื้องต้น โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัด เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการส านักงานให้จัดตั้งส านักงาน ป.ป.ช. ภาคตาม
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบสองภาค จังหวัดใดเป็นที่ตั้ง 
ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ภาคท าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดด้วย  
โดยไม่ต้องตั้งส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดส าหรับจังหวดันั้น  และให้มีหัวหน้าส านักงานภาคเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ภาคมีหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนเบื้องต้น ก ากับการปฏิบัติ
หน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และส านักงานก าหนด 
  

หมวด ๑๐ 
กองทุนปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

                          
 



๕๕ 

 

มาตรา ๑๕๔  ให้จัดตั้งกองทุนปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น 
ในส านักงานเรียกโดยย่อว่า “กองทุน ป.ป.ช.” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  (๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และ
สนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการปูองกันการทุจริต 
  (๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนตาม 
มาตรา ๑๒๘ 
  (๓) ใช้จ่ายในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ หัวหน้า
พนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๐  
 
  มาตรา ๑๕๕  กองทุน ป.ป.ช. ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินและทรัพย์สินเหลือจ่ายที่โอนมาตามมาตรา ๑๘๖ 
  (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเพ่ือสมทบเข้ากองทุน  ป.ป.ช.  
  (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน ป.ป.ช.  
  (๔) เงินอุดหนุนตามมาตรา ๑๔๖ ที่เหลือจ่ายในแต่ละปี 
  (๕) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช. 
  เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุน ป.ป.ช. ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

 ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) ให้ค านึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และ 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน จะสั่งให้ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้น 
แก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 
  เงินและทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช. ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ในส่วน
ที่ได้มาตาม (๔) ให้น าไปใช้จ่ายในการบริหารงานหรือตามข้อผูกพันที่มีอยู่ได้ด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
  มาตรา ๑๕๖  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ป.ป.ช. และการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 
  มาตรา ๑๕๗  หน้าที่และอ านาจในการบริหารและการจัดการกองทุน ป.ป.ช.  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้มี
คณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เพ่ือดูแลรับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ส านักงาน หนึ่งคน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
หนึ่งคน 
 



๕๖ 

 

  มาตรา ๑๕๘  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้กองทุน ป.ป.ช.  
ส่งรายงานการเงินของกองทุน ป.ป.ช. ในปีที่ล่วงมาแล้ว ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ  

    
 

มาตรา ๑๕๙  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดตามมาตรา ๒๘ (๓) กรรมการตามมาตรา ๔๑ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๐  
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
หรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควร
เชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรอื 
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 
มาตรา ๑๖๐  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๓ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้น 

รู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 
มาตรา ๑๖๑  เจ้าพนักงานของรัฐ คู่สมรส หรือบุตรของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ 
ทัง้จ าทั้งปรับ  

ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าพนักงานของรัฐกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 
มาตรา ๑๖๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๖๓  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 

ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



๕๗ 

 

 
มาตรา ๑๖๔  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 

ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ   

 
มาตรา ๑๖๕  เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ

องค์การระหว่างประเทศ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ 
มิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท   

 
มาตรา ๑๖๖  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ

เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 
ถึงสี่แสนบาท  
 

มาตรา ๑๖๗  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืนเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือ 
โดยอิทธิพลของตน ให้กระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

 
มาตรา ๑๖๘  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ 

เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคล
ใดและกระท าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมเพ่ือปูองกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ 
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของ 
นิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น  
ไม่ว่าจะมีหน้าที่และอ านาจในการนั้นหรือไม่ก็ตาม  



๕๘ 

 

  มาตรา ๑๖๙  ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือ
ไต่สวน ฟูองร้อง หรือด าเนินคดี เพ่ือมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยาน 
เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือ
เพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการด าเนินคดี 
แก่ผู้กระท าความผิด 

 (๒) ใช้ก าลังบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท าการอันมิชอบ
ประการอ่ืนเพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับ 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้
ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 

(๓) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือปลอม ท า หรือใช้เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานใดๆอันเป็นเท็จในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด  
  (๔) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระท าการอันมิชอบประการอ่ืนต่อ 
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเจ้าพนักงานใน
ต าแหน่งตุลาการพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจให้กระท าการไม่กระท าการหรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่  
  ถ้าเจ้าพนักงาน เป็นผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่ก าหนดไว้ 
 

มาตรา ๑๗๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ 
ไต่สวน และหัวหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา ๓๓ (๑) และ (๒) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๔  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๗๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรา ๑๑๐  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติตามค าสั่ง 
 

มาตรา ๑๗๒  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามมาตรา ๓๕ 



๕๙ 

 

หากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเป็นการเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา หรือชื่อ
และท่ีอยู่ของผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดท าข้ึน 
ตามมาตรา ๖๐ วรรคสี่ ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท 
ถึงหนึ่งแสนบาท 
 
  มาตรา ๑๗๓  พนักงานเจ้าหน้าทีผู่้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเก่ียวกับ 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนรู้หรือ 
อาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๑๗๔  ผู้ใดยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหาย
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน ทีห่ัวหน้าพนักงานไต่สวน คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ยึดหรืออายัดไว้ หรือสั่งให้ส่ง หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ  

 
มาตรา ๑๗๕  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ  

เลขาธิการ คณะกรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนด ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือ 
ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๗๖  กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๖๙ หรือมาตรา ๑๗๒ หรือ
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่า
ของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ 
โดยขาดความเท่ียงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ   
 

มาตรา ๑๗๗  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเทจ็แก่เจ้าพนักงาน ฟูองเท็จหรือเบิกความ
อันเป็นเท็จต่อศาล ทั้งนี้เพ่ือจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 



๖๐ 

 

บทเฉพาะกาล 
    

 
มาตรา ๑๗๘  ให้ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ

กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ  
ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๙ 

 
มาตรา ๑๗๙  ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ใช้บังคับ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติแต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๑๒  

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่าประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัยว่าประธานกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใด 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธานกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัย 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจาก

ต าแหน่งตามวรรคสาม เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับ 
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาและกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งยังอยู่ใน
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๗๘ ประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
มาตรา ๑๘๐  ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๗๙ ด าเนินการสรรหา 

ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตามจ านวนที่พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗๙ 
วรรคสาม และจ านวนที่ยังขาดอยู่ให้ครบจ านวนตามมาตรา ๙  ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
มีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๑๗๙   

 
มาตรา ๑๘๑  ให้เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็น



๖๑ 

 

เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้จนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและ
ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว   

 
มาตรา ๑๘๒  ให้กรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๘๓  ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามที่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ยังมีหน้าที่ 
ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อไปจนกว่าคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ที่ได้ยื่นไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ถือว่าเป็นการยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๑๘๔  ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

 
มาตรา ๑๘๕  ให้โอนบรรดางบประมาณ ข้าราชการ และลูกจ้างของส านักงาน

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซ่ึงข้าราชการหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมี
ระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๓๗ (๒) ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 



๖๒ 

 

มาตรา ๑๘๖  ให้โอนเงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณประจ าปีซึ่งเหลือจ่ายและ
มิได้น าส่งกระทรวงการคลัง ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับ บรรดาที่ 
ยังไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องใช้ มาเป็นของกองทุนปูองกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๑๘๗  ให้การถอดถอนจากต าแหน่งที่ได้ด าเนินการตามหมวด ๕  

การถอดถอนจากต าแหน่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ยังคงมีผลอยู่ต่อไป และให้นับระยะเวลาที่ถูก
ตัดสิทธิในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือในการรับราชการของผู้ถูกถอดถอนจากต าแหน่งนั้น
ต่อเนื่องต่อไป 

 
มาตรา ๑๘๘  ในการด าเนินการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัย และการ

ด าเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  
บรรดาที่ด าเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจะมีมติให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่ระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้  
ให้นับระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาของศาลส าหรับคดีที่ยื่นฟูองหรือ 
ยื่นค าร้องต่อศาลไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๘๙  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน 

พนักงานไต่สวน หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไป แต่ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่งไม่มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓๙ (๑) จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้เกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติก าหนด 



๖๓ 

 

  ในวาระเริ่มแรกภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งส าเร็จปริญญาโททางกฎหมาย และรับราชการในส านักงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
หรือส าเร็จปริญญาตรีทางกฎหมายและรับราชการในส านักงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี บรรดาทีผ่่าน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ก็ได้  
    

มาตรา ๑๙๐  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือมติของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าท่ี 
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 
ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิก
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

การด าเนินการของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
รัฐธรรมนูญทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้
การด าเนินการดังกล่าวมีผลต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  

 
มาตรา ๑๙๑  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอ้างถึงเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ให้ถือว่า
อ้างถึงเจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙๒  การด าเนินคดีที่ด าเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่ด าเนินการอยู่ในศาลแล้ว  
ให้ศาลที่รับไว้พิจารณามีอ านาจด าเนินการต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยให้ถือเสมือนว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลใช้บังคับอยู่  

 
มาตรา ๑๙๓  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือมิให้เกิดภาระเกินสมควร ในการตรา 

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๒๗ จะก าหนดการเริ่มใช้บังคับกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐแต่ละระดับ 
หรือแต่ละประเภทแตกต่างกันตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
......................................... 
      นายกรัฐมนตรี 


