
การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                      แก้ไข/ปรับปรุง               ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

เพ่ือให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตตาม
มาตรา ๑๓๐ (๖) และมาตรา ๒๖๗ (๘) ของรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๒๓๒ ถึงมาตรา ๒๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ บททั่วไป ของหมวด ๑๒ องค์กรอิสระ และเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
รวมทั้งให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและองค์กรอิสระอ่ืนร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร  นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้มี
มาตรการปูองกันการทุจริตโดยมีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้  ต่อต้าน หรือชี้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และกลไกการคุ้มครองประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับมาตรการ 
การปราบปรามการทุจริตได้ก าหนดกระบวนการตรวจสอบพฤติการณ์การทุจริตและการติดตาม
ทรัพย์สินที่มีการทุจริตกลับคืนสู่รัฐ รวมถึงการร่วมมือกับต่างประเทศในการด าเนินการตามพันธกรณี
และข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริตด้วย 

 
 ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

มาตรา ๑๓๐ (๖) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติ 
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

เป็นการไม่ด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 
 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

(๑) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตจะต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และ



๒ 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงการด าเนินการตามหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว จึงก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ
กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการ
กล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งก าหนดให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดต าแหน่ง 
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้ง
ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการแทนได ้ 

(๒) ก าหนดให้มีมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต อันเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๒๕๘ ค. (๑) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ก าหนดให้มีมาตรการให้ความคุ้มครองบุคคล 
ผู้แจ้งเบาะแส และคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมิให้กระทบสิทธิของบุคคลเกินสมควร  

(๓) ก าหนดให้มีการตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่พบว่ามีเหตุ
ทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐ หากกรรมการ ป.ป.ช. มีคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นให้แจ้งหน่วยงาน
ของรัฐและคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

(๔) ก าหนดให้มีการประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ  
 - การประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระอ่ืน ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องให้

ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร และในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามี
ผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน   

 - การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่มิ ใช่องค์กรอิสระ ก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชน อ านวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้  

 



๓ 

(๕) ก าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต  ก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตาม
พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต หรือตามค าร้องขอจากต่างประเทศในคดี
ทุจริต เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention against Corruption) 

(๖) ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือความเป็น
ธรรม ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยก าหนดให้
กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีดังกล่าวเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในกรณีที่มีการกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้มีคณะผู้ไต่สวนอิสระ
ด าเนินการต่อไป 

(๗) ก าหนดให้มีส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และส านักงาน ป.ป.ช. ภาค ในกรณี
ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ให้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด แต่ไม่รวมถึงหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนเบื้องต้น นอกจากนี้ ก าหนดให้มีส านักงาน 
ป.ป.ช. ภาค ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด แต่ต้องไม่ เกินสิบสองภาค มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการไต่สวนเบื้องต้น ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และหน้าที่และ
อ านาจอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  
 

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
การก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปูองกันและปราบปราม 

การทุจริต มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งแนวทางให้ความคุ้มครองบุคคล  
และข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลดีต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ  

 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
  การปูองกันการทุจริตสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าพนักงานของรัฐ
และประชาชนได้รับความรู้และเกรงกลัวต่ออันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน การกระท าที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือกระท าการทุจริต
ต่อทรัพย์สินของรัฐ ลดน้อยลง ในส่วนของการปราบปรามการทุจริตมีการก าหนดมาตรการในการ
ตรวจสอบการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการทางทรัพย์สินโดยการติดตามทรัพย์สิน  
ที่มิชอบกลับคืนสู่รัฐ รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ท าให้การปราบปราม
การทุจริตได้ผลดียิ่งขึ้น  
 
 

 



๔ 

  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐลดน้อยลง และเจ้าพนักงานของรัฐมี

จิตส านึกและค านึงถึงจริยธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention against Corruption หรือ UNCAC) เกี่ยวกับความร่วมมือในการต่อต้าน 
การทุจริต โดยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ  
และการด าเนินการติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกิดจากการทุจริต เป็นต้น  

 
การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
การด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ จะต้อง

ค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยควบคู่กับการปฏิรูปกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ ซึ่งในการร่างกฎหมายได้ค านึงถึงหลักดังกล่าวเป็นส าคัญและได้ร่างกฎหมายให้
สอดคล้องกับอนุสัญญา UNCAC แล้ว  อย่างไรก็ดี หลักการบางอย่าง เช่น การไต่สวนสาธารณะ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เนื่องจากเป็นการไม่คุ้มครองสิทธิของ 
ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และอาจก่อให้เกิดความอยุติธรรมมากกว่าความยุติธรรม  
จงึมไิด้ก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
 
๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท าภารกิจนี้ 

เนื่องจากมาตรา ๒๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการเพ่ือสนับสนุนงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งภารกิจหน้าที่  
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ที่มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริต 
ต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่ ารวย
ผิดปกติ รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ด้วยภารกิจของงานจึง
ไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้  

 
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร 
  ไม่  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตเป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอบหมายให้ด าเนินการแทน ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นภารกิจที่ต้องด าเนินการร่วมกับเอกชน 



๕ 

 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติงาน
ร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กร
อิสระอ่ืนก็ให้มีการแจ้งให้องค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  
และหากเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรึกษาหารือร่ วมกับองค์กร
อิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  รวมทั้งก าหนดให้มีการประสานปรึกษาหารือ
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อ านาจขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชน 
อ านวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  

 
 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าจะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
  มากกว่าหรือไม่ 

เนื่องจากมาตรา ๒๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ภารกิจตามร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ
อ านาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้
ด าเนินการแทน จึงไม่ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าภารกิจนี้  

อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้ก าหนดให้มีส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สิน และหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานก าหนด แต่ไม่รวมหน้าที่และ
อ านาจในการไต่สวนเบื้องต้น และให้มีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
แต่ต้องไม่เกินสิบสองภาค มีหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนเบื้องต้น ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
ส านักงานก าหนด  

 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 

 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่องการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดให้มีมาตรการและกลไกในการปูองกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมและให้ความคุ้มครองประชาชนที่รวมตัวเพ่ือมี 



๖ 

ส่วนร่วมเกี่ยวกับปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๘ ของ
รัฐธรรมนูญ) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง...................................... 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ 

ในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในด้านกฎหมาย ให้มีกลไกด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ของ
รัฐธรรมนูญ) 

 
 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 

ไม่อาจใช้มาตรการทางบริหารแต่ เ พียงอย่างเดียวได้  เพราะมาตรา ๑๓๐ (๖)  
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย 

ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 
จะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

  
 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 

มาตรา ๑๓๐ (๖) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ตรากฎหมายนี้ขึ้น 
 
 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก การด าเนินการภายใต้ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เกี่ยวข้องกับด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาทุจริตของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง  
ในองค์กรอิสระ และต าแหน่งที่รัฐธรรมนูญก าหนดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยลักษณะของคดีต้อง
มีวิธีพิจารณาที่เหมือนกันและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก................................................... 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องท่ี เนื่องจาก.............................................................. 

  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก มาตรา ๒๖๗ ของ

รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้ว
เสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และกรณีดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องใด  ทั้งนี้ เว้นแต่บทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในช่วงการเปลี่ยนมาบังคับใช้ตามกฎหมายใหม่ 

 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................. 
 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด..................................... 

 
 
 



๗ 

 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๖) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องตราเป็น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 

 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
     ควบคุม  ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
  ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
 
 เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 
เนื่องจากการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องที่ต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือการ

ปูองกันการกระท าความผิดและตรวจสอบการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจรัฐไปโดยมิชอบหรือทุจริต และต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย 

 
 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑  เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการ

ควบคุม 
   ไม่มี 
   ๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไ ร  
    มีความคุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร 
    ไม่มี 
  ๓.๗.๓ มี หลั ก เ กณฑ์กา ร ใช้ ดุ ลพิ นิ จ ในการอนุ มั ติ อนุ ญาตหรื อ ไ ม่  อย่ า ง ไ ร 

ไม่มี    
  ๓.๗.๔  มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ 
   ไม่มี 
  ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่ หรือไม่  
   อย่างไร 
   ไม่มี 
 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ 

มี คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
   มีความจ าเป็นอย่างไร 
   เนื่องจากมาตรา ๒๓๒ ของรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 

ไม่มี แต่มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่เสริมกัน คือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
   หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 

ไม่มี 
 



๘ 

  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

ไม่มี 
   เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ไม่มี 
 

 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และ

พนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง 
องค์กรอิสระ และเจ้าหน้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิด ซึ่งการใช้อ านาจในการไต่สวน ไต่สวน
เบื้องต้น และการด าเนินคดี ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณี ซึ่งกรอบหรือแนวทางการใช้ 
ดุลยพินิจจะมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  

 

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด  
    โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง  ระบบผสม 
 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
การก าหนดโทษทางอาญาในกรณีนี้ย่อมท าให้เอกชนที่อาจร่วมกระท าความผิด หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง หรือองค์กรอิสระ ที่ใช้อ านาจของรัฐนั้นค านึงถึง
ผลร้ายจากการกระท าความผิดและโทษที่จะได้รับที่รุนแรง 

 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 
   เนื่องจากการกระท าผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างรุนแรงจึงจ าเป็นต้องก าหนดโทษทางอาญาส าหรับการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับ  
การทุจริต  

 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  
หรือไม่ 

ไม่มี แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ท าหน้าที่เสริมกัน 
คือ พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือท านองเดียวกันที่มีอยู ่

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เฉพาะใน
ส่วนที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 



๙ 

๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประชาชน 
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง    
     ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และประชาชน
ทีก่ระท าความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 ผู้ทีอ่ยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 
  เมื่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ย่อมท าให้การ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมีประสิทธิภาพและลดการทุจริตลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อ 
ความน่าเชื่อถือในการลงทุนทางเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 

       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วน 
 - เชิงลบ 

  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และ
ประชาชนที่กระท าความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก่อให้เกิด
ความรับผิดซึ่งมีโทษทางวินัย ทางอาญา หรือทางปกครอง แล้วแต่กรณี 

   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และประชาชน
ทีก่ระท าความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
  
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๒๘ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตาม
มาตรา ๓๒ เสรีภาพในเคหสถานตามมาตรา ๓๓ สิทธิในทรัพย์สินตามมาตรา ๓๗ และเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๐ อาจถูกจ ากัดตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต การติดตามทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบคืน การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู้กระท าความผิด และการปูองกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

การให้อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทน 
ในการมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาเพ่ือประโยชน์ในการไต่สวน การขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน 



๑๐ 

สถานที่ท าการ สถานที่อ่ืนใด หรือยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ  
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร 
ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน และในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ชี้มูลว่าผู้ใดกระท าความผิดและความผิดนั้นมีโทษทางอาญา หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะ
หลบหนี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายจับและ
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้  รวมทั้งการก าหนดห้ามเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด าเนิน
กิจการตามท่ีก าหนด นั้น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเป็นการด าเนินการเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น  

 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ย่อมเป็นการปูองกันมิให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท าการทุจริต และปราบปราม
ผู้กระท าความผิดโดยมีมาตรการทางอาญาและการริบทรัพย์สิน เมื่อการทุจริตลดน้อยลงก็จะส่งผลดี
ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประชาชนร่วมมือกันในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอันจะท าให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และท าให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ 
โดยเมื่อการทุจริตลดลงย่อมจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนและเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ 

 การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
ได้มากน้อยเพียงใด 

ไม่มี 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด 
ไม่มี 
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
ไม่มี 

   
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 

ไม่มี 
 
 



๑๑ 

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
หากการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้รัฐ

ปูองกันการสูญเสียงบประมาณจากการทุจริตได้ และในกรณีที่มีการทุจริตแล้วก็สามารถติดตามทรัพย์สิน
ทีบุ่คคลดังกล่าวได้รับจากการกระท าความผิดให้กลับคืนสู่รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์  ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ 

เมื่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก าหนด ย่อมจะท าให้ประชาชนและสังคม
ตระหนักถึงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น และท าให้รั ฐสามารถลดการสูญเสีย
งบประมาณจากการทุจริตของเจ้าพนักงานของรัฐได ้ 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องท าความเข้าใจหน้าที่และอ านาจตามที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติ เนื่องจากมีกลไกการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะกระบวนการและระยะเวลาในการ
ไต่สวน 

 
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะท าให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณของประเทศและท าให้รัฐสามารถติดตามงบประมาณที่สูญเสียจากการทุจริตของ 
เจ้าพนักงานของรัฐได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรอิสระซึ่งท าหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าวยังคงเป็นไปตามโครงสร้างองค์กรเดิมและงบประมาณที่มีอยู่เดิม เป็นเพียงการ
ปรับปรุงหน้าที่และอ านาจให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นเท่านั้น อีกทั้งการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพบางประการของประชาชนก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้  
 เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
 



๑๒ 

 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาขา
กระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ส าเร็จการศึกษาสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตร
ของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
กฎหมายและปริญญาสาขาอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน และต้องมีความรู้
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
หรือการด าเนินคดีในชั้นศาล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่ง
เป็นคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปี โดยแยกเป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน 

งบประมาณปกติของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

 
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและเจ้าพนักงานของรัฐเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยอาจประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
ในระหว่างการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้จัดให้มี

ช่องทางในการเผยแพร่และรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์
และการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกระดับพื้นที่ 

 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 
  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี แต่มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่เสริมกัน คือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 
 



๑๓ 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้อง  

ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการด าเนินการเรื่องที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังกล่าว   

 
๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องให้ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือองค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนใน ๓ กรณี ได้แก ่

  (๑) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการ
ด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท า
ความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรึกษาหารือ
ร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน   
  (๒) ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ด าเนินคดีกับ
เจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดในข้อหาใด ๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนส่งค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษนั้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าเรื่องที่ได้รับมาดังกล่าวไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินการ ก็ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน โดยจะก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถพิจารณา
จัดท าคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพ่ือให้พนักงานสอบสวนทราบว่าเรื่องใดบ้างที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ 

(๓) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดที่
มีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และ 
ค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนภายในสามสิบวัน เพ่ือให้ด าเนินการ  
ทางวินัยต่อไป และเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับส านวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่  
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วแต่กรณี 

 
 



๑๔ 

 ๗.๔  ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ 
  ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  ต าแหน่งดังกล่าวเป็นประธานองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด 
(๑) การไต่สวน 

เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่  
ว่ามีการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยพลัน โดยในกรณีที่ต้องไต่สวน ให้ไต่สวนและมีความเห็นหรือ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วัน 
เริ่มด าเนินการ และขยายระยะเวลาได้ตามท่ีจ าเป็นแต่รวมแล้วไม่เกินสองปี เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับ
การไต่สวนในต่างประเทศหรือขอเอกสารจากต่างประเทศ ส าหรับกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนโดยพลัน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการมีหน้าที่ในการควบคุม
และกวดขันเพ่ือให้การไต่สวนเป็นตามระยะเวลาที่บัญญัติไว้  ทั้งนี้ ในการตรวจสอบค ากล่าวหากรณีที่
เป็นเรื่องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณา ให้ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค ากล่าวหา  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงาน 
ไต่สวนเป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้ โดยให้ด าเนินการเป็นคณะและต้องด าเนินการให้เสร็จและจัดท า
รายงานการไต่สวนเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย 
แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็นได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน  
หกสิบวัน  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนก ากับดูแลการไต่สวน
เบื้องต้นก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางหรือเป็นกรณีมีการไต่สวน  



๑๕ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเอง หรือแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ  
ไต่สวน  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายหรือส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแทน ได้แก่ พนักงานสอบสวน คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพ่ือด าเนินการ 
ทางวินัย ทั้งนี้ หน่วยงานที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายต้องรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบ และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการรายงานดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
สามารถน าเรื่องดังกล่าวมาด าเนินการเองต่อไปได้  

(๒) การด าเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพ่ือด าเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง โดยอัยการสูงสุดต้องด าเนินการยื่นฟูองคดีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับส านวน 
และในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อไม่สมบูรณ์ ให้ตั้ง
คณะกรรมการร่วมกันเมื่อข้อไม่สมบูรณ์นั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับฐานความผิด หรือปัญหาว่าการกระท า
เป็นความผิดหรือไม่ หรือควรฟูองบุคคลใดบ้าง และก าหนดการด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ 
ในคดีดังกล่าว โดยเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟูองแล้ว  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต่อมาหากศาลสั่งยกฟูอง ผู้ถูกกล่าวหานั้นย่อมมีสิทธิที่ได้รับ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ในระหว่างที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  

(๓) การด าเนินคดีกรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย 
ทั้งนี้ การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาและการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบของ  
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา 

(๔) การด าเนินการกรณีฝุาฝืนมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องด าเนินการสอบสวนโดยพลันเมื่อปรากฏว่ามีการ 

ฝุาฝืนมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญฯ และให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือ
จัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการฝุาฝืนมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ  
พ้นจากความรับผิดเมื่อได้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ
สอบสวน โดยในการเรียกคืนเงินกรณีดังกล่าวให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณ  

(๕) การด าเนินคดีอาญาและการด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิด

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน



๑๖ 

การยุติธรรม หากมีความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานส านวนการไต่สวนและ 
ค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน เพ่ือให้อัยการสูงสุดฟูองคดีต่อไป โดยอัยการสูงสุด 
เมื่อได้รับส านวนคดีอาญาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ต้องยื่นฟูองต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่หากมีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานส านวน 
การไต่สวนและค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนภายในสามสิบวัน เพ่ือให้
ด าเนินการทางวินัยต่อไป ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา 
สามารถยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนมติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากมีพยานหลักฐานที่แสดงได้ว่ามิได้มีการกระท าความผิดหรือกระท าผิด 
ในฐานความผิดต่างจากที่กล่าวหา 

 (๖) การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ  
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง ใดมีหน้าที่ยื่นบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  
- หากเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง

ต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อ
เข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่ง  และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ
จ านวนทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ตั้งของทรัพย์สิน ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้ง 
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว 
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว 

- หากเป็นต าแหน่งอ่ืนให้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน และหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เมื่อมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากต าแหน่งที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในหน่วยงานใด ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นแจ้งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะ
เป็นผู้แจ้ง 

 (๗) การด าเนินการกรณีร่ ารวยผิดปกติ  
เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่ามีการกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนโดยพลัน ส าหรับกรณีที่  
ผู้ถูกกล่าวหาตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนต่อไปแต่ต้องให้เสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่ผู้นั้นตาย  

- ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระร่ ารวยผิดปกติ  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ  และให้อัยการ



๑๗ 

สูงสุดยื่นค าร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือขอให้ทรัพย์สิน  
ตกเป็นของแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

- ในกรณีที่เป็นการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่ ารวยผิดปกติ ให้อัยการ
สูงสุดยื่นค าร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้ด าเนินการในทางวินัยกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐดังกล่าวด้วยโดยให้ถือว่าการร่ ารวยผิดปกติเป็นการกระท าการทุจริตในวงราชการ แต่หาก
ต่อมาปรากฏว่าค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกค าร้องด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ร่ ารวยผิดปกติ ให้ผู้นั้น
ได้รับการเยียวยาและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์อ่ืนใดในขณะที่พ้นจากต าแหน่ง หากไม่
สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินตามที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้บังคับเอาแก่
ทรัพย์สินอ่ืนได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจขอให้ศาลเพิกถอนการโอนทรัพย์สินที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน 
ที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้  

(๘) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
ก าหนดห้ามเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

กรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ด าเนินการในลักษณะที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนิน
กิจการของเจ้าพนักงานของรัฐด้วย และห้ามผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งที่ต้องห้ามด าเนินการ
ดังกล่าวภายในสองปีนับแต่พ้นจากต าแหน่ง ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ เว้นแต่เป็นกรณีรับมา  
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยการฝุาฝืนการห้าม
ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๙) การส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
- ก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ โดยระยะเวลาการยื่น  
แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ  

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการเพ่ือจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแส 
รวมทั้งด าเนินการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

- ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเพราะ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท า ไม่ต้องรับโทษ หากได้มีหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง 
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่ได้กระท าการ  

- ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีค าสั่ งให้ด าเนิ นการสอบสวนทางวินัยแก่ 
เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  ให้แจ้ งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ  
เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย  

 
 



๑๘ 

(๑๐) ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต หรือ
ตามค าร้องขอจากต่างประเทศในคดีทุจริต และก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินคดีเมื่อมีการร้องขอกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดในฐานความผิด
เกี่ยวกับการให้และการเรียกรับสินบน โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและมีความเห็นหรือ
วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้  

(๑๑) การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้อ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบเป็นอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่งเรื่องให้อัยการ
สูงสุดเพ่ือด าเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และหาก
ปรากฏว่ากรรมการร่ ารวยผิดปกติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่งส านวนพร้อมเอกสารหลักฐานไป
ยังประธานรัฐสภาเพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

นอกจากนี้ ได้ก าหนดรองรับการด าเนินการตามมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ านวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน เข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝุาฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาและหากประธานรัฐสภา
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน
ศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ โดยหากคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ 
ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง แต่หากคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่าเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา  

(๑๒) การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

- ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไป ผู้ช่วย
พนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ  
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โดยในการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบแทนก็ได้ แต่เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการปูองกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
เป็นผู้ตรวจสอบมิได้  



๑๙ 

- เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป .ป .ช . ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ร่ ารวย
ผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
ให้คณะกรรมการ ป .ป .ช. ด าเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอง หรือจะส่งเรื่องให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินด าเนินการแทนก็ได้  ในการนี้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
มอบหมายด าเนินการไต่สวนเบื้องต้น และเมื่อไต่สวนเบื้องต้นแล้วให้ส่งรายงานการไต่สวนเบื้องต้น  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัย โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาและวินิจฉัย 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการไต่สวนเบื้องต้น 

- ในกรณีที่คณะกรรมการ ป .ป .ช.  ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริต 
ต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าไม่เป็นการกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถให้
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไต่สวนเบื้องต้นได้  

 
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ 

หลักนิติธรรม อย่างไร 
การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม  

กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวง และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕ ของรัฐธรรมนูญ 

 ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

อ านาจมอบหมายให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้และจะมอบหมาย
ให้กรรมการแต่ละคนก ากับดูแลการไต่สวนเบื้องต้นก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบ  
อย่างกว้างขวางหรือเป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเอง หรือแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นคณะกรรมการไต่สวน นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายหรือส่งเรื่อง
ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแทน ได้แก่ พนักงานสอบสวน คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพ่ือ
ด าเนินการทางวินัย ทั้งนี้  หน่วยงานที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ต้องรายงานผลให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการรายงานดังกล่าว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถน าเรื่องดังกล่าวมาด าเนินการเองต่อไปได้  

 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

(๑) ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได ้



๒๐ 

(๒) ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช. และการตรวจสอบ  

(๓) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการ ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะที่เป็นผู้สอบ
บัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงานฯ โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเปูาหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใดแล้ว
ท ารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า  

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
มี โดยบุคคลภายนอกต้องมีการกล่าวหาหรือแจ้งเบาะแสไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เพ่ือให้ด าเนินคดีที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 

๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑  ได้ จั ดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง  กรอบระยะ เวลา  ตลอดจน 

กรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองนั้นหรือไม่ ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรอง 
ในเรื่องใดบ้าง 

 
 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
  บุคคลเกินสมควรอย่างไร 
 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๒๒ วรรคสี่ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง การลงมติของกรรมการให้ลงมติเป็นหนังสือ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เริ่มด าเนินการเพ่ือให้มี
ก า ร ต ร า ก ฎ ห ม า ย
ดังกล่าว ภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 



๒๑ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๒๘ (๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจในการ
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 
 

มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องก าหนดมาตรการที่
จ าเป็นเพื่อให้เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือในการปูองกันและปราบปราบการทุจริต 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๕ (๒) เมื่อได้ด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นหรือไต่สวนแล้วมี
พยานหลักฐานพอสมควรก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณา
วินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๔๐ การให้ความช่วยเหลือกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ถูกด าเนินคดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา  ๔๗ วรรคหนึ่ ง  ในกรณีที่ จ า เ ป็ นต้ อ งมี ก าร ไต่ ส วน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๔๙ วรรคสอง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๓ นอกจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
ไต่สวนและการไต่สวนเบื้องต้นตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออก
ระเบียบก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการไต่สวนและการ 
ไต่สวนเบื้องต้นได้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๖ วรรคสี่ การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และ คณะกรรมการ ป.ป.ช.



๒๒ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
การแต่งตั้ งหรือมอบหมายกรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ที่เข้าร่วมด าเนินการไต่สวน พิจารณา หรือวินิจฉัยคดี ให้เป็นไปตาม
หลั ก เ กณฑ์  ระยะ เ วลาด า เ นิ นการ  วิ ธี ก าร  และ เ งื่ อน ไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 

ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๒ วรรคสาม การเทียบต าแหน่งอ านวยการระดับสูง ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 
 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา  ๖๙ วรรคสาม ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดท าบันทึกการแจ้ง
ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๘๐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจะพิจารณา
แต่งตั้งทนายความเพ่ือด าเนินคดีแทนก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๘๔ วรรคสอง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและ
จัดการทรัพย์สินที่เลขาธิการมีอ านาจเก็บรักษาและจัดการระหว่าง 
รอให้คดีถึงที่สุด ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๘๖ วรรคสอง การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกากรณีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพ่ือวินิจฉัย 
และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา 

ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ข อ ง 
ศาลฎีกาออกระเบียบ
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๘๗ วรรคสาม การสอบสวนในกรณีที่ความปรากฏต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสี่  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 



๒๓ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
 
มาตรา ๑๐๑ เจ้าพนักงานของรัฐต าแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้ สินของตน คู่ สมรส และบุตรที่ ยั ง ไม่บรรลุนิ ติภาวะ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา 
วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สิน  และหลักฐานประกอบ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๐๔ การเปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับจ านวนทรัพย์สินและ
หนี้สิน ที่ตั้ งของทรัพย์สิน  ของผู้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและตามบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน ก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๑๔ วรรคสี่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
หนี้สิน และการด าเนินคดีในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศได้  
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลให้
ยกค าร้องขอด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ร่ ารวยผิดปกติตามที่ถูก
กล่าวหา และถ้าผู้ ถูกกล่ าวหาได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน  
ให้ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี สั่งเพิกถอนค าสั่งไล่ออกหรือถอดถอน
โดยเร็ว และผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ที่พึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
 

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี อ อ ก
ระเบียบภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๓ (๒) เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.



๒๔ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ประกาศก าหนด กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคด ีไดไ้ม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๓ (๓) เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ในฐานะที่
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  ได้ไม่เกินจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๔ ห้ามมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา ๑๒๓ (๔) ภายในสองปี 
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ 
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคหก ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  ทั้ งนี้  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่น 
ระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่น และการเก็บ
รักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เริ่มด าเนินการเพ่ือให้มี
ก า ร ต ร า พ ร ะ ร า ช
กฤษฎีกาภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ หรือ
บุคคลใดซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี  
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ



๒๕ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ป.ป.ช. ก าหนด ประกาศใช้ 
มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษา 
แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานต้องตอบข้อหารือภายใน
เวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออกระเบียบหรือ
ประกาศในการก ากับดูแลส านักงาน  

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อ อ ก ร ะ เ บี ย บ ห รื อ
ประกาศภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๓๙ (๑) ต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๓๙ วรรคสอง พนักงานไต่สวนต้องแต่งตั้ งจากจาก
ข้าราชการส านักงานตาม (๑) ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยหัวหน้าพนักงานไต่สวนให้แต่งตั้งจาก 
ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งพนักงานไต่สวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๔๒ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง 
และปราศจากอคติทั้งปวง และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส านักงานตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๔๔ (๒) เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจในการวางระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือ
ประกาศหรือมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เลขาธิการวางระเบียบ
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ



๒๖ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติ
ราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ออกระเบียบภายใน ๖๐ 
วั นหลั งจากพระราช 
บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณ
ของส านักงาน และกิจการอ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
หากเลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนให้
เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ให้จัดตั้งส านักงาน ป.ป.ช. ภาคตามจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๕๓ วรรคสาม ส านักงาน ป.ป.ช. ภาคมีหน้าที่และอ านาจใน
การไต่สวนเบื้องต้น ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัด และมีหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
ส านักงานก าหนด 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และส านักงานก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๕๕ วรรคสี่  เงินและทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช .  
ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ในส่วนที่ได้มาจากเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานที่ เหลือจ่าย 
ในแต่ละปี ให้น าไปใช้จ่ายในการบริหารงานหรือตามข้อผูกพันที่มีอยู่
ได้ด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๕๖ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
ของกองทุน ป.ป.ช. และการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ออกระเบียบภายใน ๖๐ 
วั นหลั งจากพระราช 
บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๑๕๗ หน้าที่และอ านาจในการบริหารและการจัดการกองทุน 
ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ออกระเบียบภายใน ๖๐ 
วั นหลั งจากพระราช 



๒๗ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๑๘๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
พนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน อยู่แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ คงด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวต่อไป แต่ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่งไม่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๙ (๑) จะต้องผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

 
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 

แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
 

ฝุายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  

 


