
พระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                   

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๓) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๙  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภาท้องถิ ่นซึ ่งมิใช่ผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เจ้าพนักงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง  
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หนา้ ๑/๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 



ให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ”๒ หมายความว่า ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งด้านนิติบัญญัติ  
บริหารปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ  
ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีต าแหน่งประจ าหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”๓ หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงานในนามขององค์การระหว่าง
ประเทศนั้น 

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

การเมือง 
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
(๗)๔ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๘)๕ สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 

ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๙)๖ (ยกเลิก) 

  

                                                           
๒ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” (๙) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



“ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง”๗ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง หรือกรมส าหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
ผู้บัญชาการเหล่าทัพส าหรับข้าราชการทหาร ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนด โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 

“ผู้บริหารระดับสูง”๘ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการระดับต้น
หรือเทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมาย  
ให้ใช้อ านาจทางปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมก ากับดูแล
หน่วยงานดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้อ านวยการกอง”๙ หมายความว่า ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการระดับต้น
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน  ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระท าอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ร่ ารวยผิดปกติ การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระท าการอันเป็นมูลที่จะน าไปสู่การถอดถอนจากต าแหน่ง 
การด าเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการด าเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติ  
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ดังกล่าวด้วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

                                                           
๗ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้บริหารระดับสูง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้อ านวยการกอง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และข้าราชการในสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ หรือพนักงาน  
ซึ่งมาช่วยราชการในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“พนักงานไต่สวน”๑๐ หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยแต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ 
ช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตน  
มิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ 
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

“ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ” หมายความว่า การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติหรือหนี้สิน
ลดลงผิดปกติ 

“ร่ ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นมากผิดปกติ
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่  
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ 

มาตรา ๕  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบกับแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได ้
 

  

                                                           
๑๐ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “พนักงานไต่สวน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



หมวด ๑ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ 

                    
มาตรา ๖๑๑ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อ

ว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกแปดคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการ  
และกรรมการ  

มาตรา ๗๑๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจ านวนห้าคน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น าฝ่ายค้าน  
ในสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการ 
สรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจ านวนเก้าคนเสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอ
พร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุท าให้ต้องมีการเลือก
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด  
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีที่
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่วุฒิสภา 
ไม่เห็นชอบในรายชื ่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งรายชื ่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรห า 
พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือให้ด าเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื ่อนั ้นให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูล  
เพื่อทรงแต่งตั ้งต่อไป แต่ถ้ามติที ่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ให้เริ ่มกระบวนการสรรหาใหม่  
ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกล่าว 

ในกรณีท่ีไม่อาจสรรหาบุคคลตาม (๑) ได้ภายในเวลาที่ก าหนดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู ้พิพากษาศาลฎีกาจ านวนสามคน  
และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ านวนสอง คน 
เป็นกรรมการสรรหาเพื่อด าเนินการตาม (๑) แทน 

                                                           
๑๑ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่งประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  

มาตรา ๘๑๓  ผู ้ได้รับการเสนอชื ่อเป็นกรรมการต้องเป็นผู ้ซึ ่งมีความซื ่อสัตย์สุจริต  
เป็นที่ประจักษ์มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๙๑๔  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 

กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู ้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร  
ในหน่วยราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคยเป็น
ทนายความ หรือผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย  
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปีนับถึงวันที่ ได้รับการเสนอชื่อ 
ซึ ่งสภาทนายความ หรือองค์การพัฒนาเอกชน หรือองค์กรวิชาชีพนั ้นให้การรับรองและเสนอชื ่อ  
เข้าสู่กระบวนการสรรหา  

มาตรา ๑๐๑๕  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสามปี  

ก่อนด ารงต าแหน่ง 
(๓) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๗) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๙) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๑๐) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

                                                           
๑๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๕ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ  
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(๑๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๔) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ า รวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑ 
(๑๖) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
มาตรา ๑๑๑๖  ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอม 

ของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากการเป็นบุคคล 
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๔) แล้ว  
ซึ่งต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ แต่ถ้าผู ้นั ้นมิได้ลาออก  
หรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ  
ให้เป็นกรรมการ และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๒  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ  
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

  

                                                           
๑๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ 
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ 
(๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๑๔๑๗  เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่ง ให้เริ่มด าเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๓ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ด าเนินการ

ตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา 
มาตรา ๑๕๑๘  ให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล  
ของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต่อประธานวุฒิสภาเมื่อเข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่ง  
และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙ 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง จะเปิดเผยได้แต่เฉพาะกรณี  
ที่ต้องด าเนินการตามวรรคสาม หรือเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด  
และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีที่เจ้าของบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการเปิดเผย ซึ่งในกรณีนี้ให้ประธานวุฒิสภาประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วย 
โดยอนุโลม 
  

                                                           
๑๗ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๘ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๖๑๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน  มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการผู้ใดกระท าการขาดความเที่ยงธรรม  จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง  
เพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่งได้ 

มติของวุฒิสภาให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๑๗๒๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา  
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการผู้ใดร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิด  
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว กระท าการ
ตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจนและให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องแล้ว  
ให้ส่งค าร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือพิจารณาพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสั่งรับค าร้อง กรรมการ
ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองให้ยกค าร้องดังกล่าว 

ในกรณีที่กรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวรรคสาม และมีกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ ท าหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราว  
โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งได้จนกว่ากรรมการที่ตนด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่า
จะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าผู้นั้นกระท าความผิด 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาให้ยกค าร้อง
ให้กรรมการทียุ่ติการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสามมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์อ่ืนใด
ในระหว่างที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นเต็มจ านวน 

การด าเนินคดีในชั้นศาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ 
และกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  

                                                           
๑๙ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๐ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



หมวด ๒ 
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 

                   
มาตรา ๑๙๒๑  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามหมวด ๕ 

การถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุด  

เพ่ือฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามหมวด ๖ การด าเนินคดีอาญา 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๒) และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติเพ่ือร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๔) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นซึ ่งมิใช่บุคคลตาม (๒) 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ผู้อ านวยการกอง 
ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมือง หรือที่กระท าความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการด้วยตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔/๑)๒๒ ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศหรือบุคคลใด กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ 
และมาตรา ๑๒๓/๕ 

(๔/๒)๒๓ ไต่สวนและวินิจฉัยการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
ซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือเพ่ือประโยชน์แห่งการไต่สวนและวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๕) ก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 
  

                                                           
๒๑ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๒ มาตรา ๑๙ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ มาตรา ๑๙ (๔/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



(๖) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน  
และหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

(๗) ก ากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๘) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี ้ส ิน  

และเอกสารประกอบของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการการยื ่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ส ินและหนี ้ส ิน  
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่  
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกปี  ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย 
ต่อสาธารณะด้วย 

(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล  
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ  
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่  
การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๑๒) ด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา  
ให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์  
หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุ  
ให้เสียหายแก่ทางราชการ 

(๑๓) ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
สุจริต รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๔) ด าเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต 

(๑๔/๑ )๒๔ ด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริต  
ที่ผู้ประสานงานกลางตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการหรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่ค าร้องขอความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(๑๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ 

                                                           
๒๔ มาตรา ๑๙ (๑๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



(๑๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๑๗) ด าเนินการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมายอ่ืน

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินคดีตามที่เห็นสมควรต่อไป 
หรืออาจส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปด าเนินการต่อไปก็ได้ 

การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔/๑) (๔/๒) และ (๖)  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้รับผิดชอบส านวนเพื่อด าเนินการแทนก็ได้
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป  ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด๒๕ 

มาตรา ๒๐๒๖  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มาตรา ๒๑  การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการ
ที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ  
จะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบร้อย
ในการประชุม ให้ประธานกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได้ 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๒๓  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ไม่ว่าเป็นการลงมติในการวินิจฉัย หรือให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้๒๗ 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๔  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม  

และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกไว้ด้วย 

                                                           
๒๕ มาตรา ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๗ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีค าสั ่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้  
ให้ถ้อยค าเพ่ือประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง 

(๒) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท าการ  
หรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๓) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานเอกชนด าเนินการเพ่ือประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓/๑)๒๘ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยท าข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ าเป็น   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าตอบแทน
ของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเรื่องอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐ 
มาตรา ๒๕/๑๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จะแจ้งให้หน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดด าเนินการจัดให้กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวน  
เข้าถึงข้อมูลเกี ่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที ่มีหลักฐานเพียงพอว่าเกี ่ยวข้องในเรื ่องที่กล่าวหา  
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนจะขอเข้าถึงข้อมูล 
ของหน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  ทั้งนี้ 
ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น 

                                                           
๒๘ มาตรา ๒๕ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙ มาตรา ๒๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดที่กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ 

มาตรา ๒๖  ในการด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 

(๒) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่า
ข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการต่อไป 

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวน ด าเนินการแทนก็ได้๓๐ 

การด าเนินการของพนักงานไต่สวนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด๓๑ 

มาตรา ๒๗๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ มีอ านาจลงนามในหนังสือเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการนี้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ จะมอบหมายให้  
รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการด าเนินการแทนก็ได้ โดยส าหรับกรณีตามมาตรา ๒๘/๒ มาตรา ๓๗/๒ 
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕/๑ ให้สามารถมอบหมายให้พนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบส านวนลงนามแทน
ด้วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๒๘๓๓  ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติ
ได ้ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการแทน 

ให้ผู้ท าหน้าที่ประธานกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับประธาน
กรรมการ 
  

                                                           
๓๐ มาตรา ๒๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๑ มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๒ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๓ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๒๘/๑๓๔  ในกรณีที่มีการตั้งคณะท างานขึ้นระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
อัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
โดยคณะท างานมีอ านาจหน้าที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์  
แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นค าร้องต่อศาลหรือฟ้องคดีต่อไป 

มาตรา ๒๘/๒๓๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการต้องยื่นค าร้องต่อศาลหรือมีอ านาจฟ้องคดีเอง  คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานไต่สวนซึ่งมีวุฒิการศึกษา  
ในระดับเนติบัณฑิตหรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติงานด าเนินการดังกล่าวในศาลแทนในฐานะผู้รับมอบอ านาจ หรือจะพิจารณาแต่งตั้งทนายความ  
เพ่ือด าเนินคดีแทนก็ได ้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้พนักงานไต่สวนซึ่งได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจว่าความ  
และด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้ 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใด ๆ ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมในการไต่สวนข้อเท็จจริงพิจารณาหรือวินิจฉัย  
เรื่องดังกล่าว 

มาตรา ๓๐  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ 
หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หากผู้ใดชี้ช่อง 
แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกตรวจสอบ 
รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร่ ารวยผิดปกติ หรือทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
โดยค าสั่งถึงท่ีสุดของศาลแล้ว ให้ผู้นั้นได้เงินสินบนตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๓๑๓๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
(๒) ให้อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
ในการด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน 
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

                                                           
๓๔ มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๕ มาตรา ๒๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๖ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป .ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืน หรือแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ต ารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืนด าเนินการก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในการจับ คุมขัง
และการปล่อยชั่วคราว ส าหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาด าเนินคดี ให้น าประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบทรพัยส์ินและหนีส้นิ 
                    

สว่นที ่๑ 
การแสดงบญัชรีายการทรัพยส์นิและหนีส้นิของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 

                   
มาตรา ๓๒  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 

และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับต าแหน่งหรือวันที่พ้น
จากต าแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี ตามแบบ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด๓๗ 

ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ 
และให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล  
ของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย๓๘ 

ในกรณีที่ผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผู ้ใดด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
มากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ให้ผู้นั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกต าแหน่ง ตามระยะเวลา
การยื่นบัญชีที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น ๆ 

มาตรา ๓๓  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๒ ให้ยื่นพร้อม
เอกสารประกอบซึ่งเป็นส าเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้งส าเนา
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรอง  
ความถูกต้องก ากับไว้ในบัญชีและส าเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดของเอกสาร
ประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นด้วย และต้องยื่นภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับต าแหน่ง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากต าแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 

                                                           
๓๗ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๘ มาตรา ๓๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



(๓) ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่างด ารงต าแหน่ง
หรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากต าแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นตายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ด ารงต าแหน่งตาย 

ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากต าแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ยื่นภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย๓๙ 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่เพ่ือไปด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองอ่ืนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้น
มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ จะแจ้งต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
เพ่ือขอใช้บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวแทนการยื่นใหม่ก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สินและหนี้สิน  
ของผู้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ จะยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งจะก าหนดให้น าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
ด้วยก็ได้๔๐ 

ความในวรรคสามให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินไว้แล้ว และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินส าหรับต าแหน่งอ่ืนซึ่งได้รับ
แต่งตั้งดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด๔๑ 

มาตรา ๓๔๔๒  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป 
และเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
เสนอแล้ว ให้ผู ้นั้นพ้นจากต าแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
วินิจฉัย และห้ามมิให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี  

                                                           
๓๙ มาตรา ๓๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๐ มาตรา ๓๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๑ มาตรา ๓๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๒ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการ
ที่ผู้นั้นได้กระท าไปในต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งการได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวันที่ความปรากฏ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาห้าปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว 

มาตรา ๓๕๔๓  เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  
ตามมาตรา ๓๓ แล้ว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อ  
หรือกระท าด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อก ากับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน 
จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด 
และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือในกรณีที่เจ้าของ
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการเปิดเผย 

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลด้วย 

ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการ ป .ป.ช. จะมอบหมาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพราะเหตุที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากต าแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้นแล้วจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗   ในกรณีที ่ผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู ้ใดพ้นจากต าแหน่งหรือตาย  
และปรากฏว่าผู้นั้นหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจท าการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือของกองมรดกได้โดยไม่ต้องอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
ที่จะต้องยื่นตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการเปรียบเทียบทรัพย์สิน 
 

                                                           
๔๓ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



และหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่พ้นจากต าแหน่งหรือตาย กับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้  
เมื่อครั้งเข้ารับต าแหน่ง แล้วจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว  
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗/๑๔๔  รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให้รายงานว่า 
มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติหรือไม่ แต่ในกรณีที่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น
ผิดปกติหรือเป็นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง จะแสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗/๒๔๕  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจากการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สิน
รายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน 
หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน อันมีลักษณะเป็นการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สิน  
และหนี้สินนั้นได้ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นบัญชีที่มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้
ต่อเมื่อมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว 

ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี ้ส ินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจเรียกข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมทางการเงิน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้อ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ด้วย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง 
และความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๑) (๒) 
และ (๓) และมาตรา ๒๕/๑ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่าทรัพย์สินมีความเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
ผิดปกต ิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ทายาทหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี 
ชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

                                                           
๔๔ มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๕ มาตรา ๓๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  ให้ประธาน
กรรมการส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินคดี  
ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินที ่เพิ ่มขึ ้นผิดปกตินั ้น 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างที่ยังไม่มีค าสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกตินั้นไว้ชั่วคราวก็ได้ 
และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม๔๖ 

 
สว่นที ่๒ 

การแสดงบญัชรีายการทรัพยส์นิและหนีส้นิของเจ้าหนา้ทีข่องรฐั 
                   

มาตรา ๓๙  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับต าแหน่ง ทุกสามปี 
ที่อยู่ในต าแหน่ง และเม่ือพ้นจากต าแหน่ง ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๑) ประธานศาลฎีกา 
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๔) อัยการสูงสุด 
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๖)๔๗ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๙) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๑) หัวหน้าส านักตุลาการทหาร 
(๑๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(๑๔) รองอัยการสูงสุด 
(๑๕) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 

                                                           
๔๖ มาตรา ๓๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๗ มาตรา ๓๙ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นจากต าแหน่งของบุคคลตาม (๑) (๔) 
(๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ยื่นเมื่อผู้นั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาใช้บังคับ
กับการแสดง การยื่น การรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบความถูกต้อง  
และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม๔๘ 

มาตรา ๔๐๔๙  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพ่ิมเติมจากมาตรา ๓๙ ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑)๕๐ ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) ให้การยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ก าหนด โดยจะก าหนดให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นระยะหรือให้มีกา รแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไว้เดิมด้วยก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐได ้

มาตรา ๔๑๕๑  บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป และให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่  
มีค าวินิจฉัยว่ามีการกระท าดังกล่าว และห้ามมิให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่งแต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปในต าแหน่งดังกล่าว รว มทั้งการได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

                                                           
๔๘ มาตรา ๓๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ที่มีการยื่นไว้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ ถ้าเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระท าความผิด  
หรือในกรณีที่เจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์  
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔๒๕๒  ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การไตส่วนข้อเท็จจริง 
                   

มาตรา ๔๓๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานวุฒิสภาส่งเรื ่องให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
เนื่องจากได้มีการเข้าชื่อร้องขอเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากต าแหน่งตามมาตรา  ๕๙ 
หรือกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเนื่องจากเป็นการกระท าผิดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๒) มีกรณีที่ต้องด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๖๖ 
(๓) มีการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๗๕ 
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระท าความผิด

ตามมาตรา ๘๘ 
(๕) มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ 
(๖)๕๔ มีกรณีที่ต้องด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๙๙/๑ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดขึ้นจะต้องไม่กระทบ 

ถึงสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และจะต้องไม่ท าให้สิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา  
ลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
  

                                                           
๕๒ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๓ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๔ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่

อันเป็นสาระส าคัญแก่การไต่สวน 
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวน

ข้อเท็จจริงและมูลกรณีแห่งการกล่าวหาเป็นเรื่องเดียวกัน 
มาตรา ๔๔/๑๕๕  ก่อนด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

อาจมอบหมายให้เลขาธิการด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหานั้น
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
โดยให้ถือว่าเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๔/๒๕๖  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาใดไว้พิจารณาไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้ว บรรดาสิ่งของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มาตามมาตรา ๔๔/๑ ให้ถือเป็นอันใช้ได้
และสามารถน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบส านวนคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 

มาตรา ๔๕๕๗  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ทั้งนี ้ การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะอนุกรรมการที ่แต่งตั ้งตามวรรคหนึ ่งต้องประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ  
และอนุกรรมการตามที ่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ก าหนด โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที ่เป็นอนุกรรมการ  
และเลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือไต่สวนกรณี
ตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
กับฐานะ ระดับของต าแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร 

มาตรา ๔๕/๑๕๘  ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้พนักงาน
ไต่สวนด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปส านวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้พนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งมีอ านาจ 
ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) 

                                                           
๕๕ มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๖ มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๗ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๘ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการไต่สวน 
(๑)๕๙ รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอ่ืน  

ที่มิใช่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนมาก่อน 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา  

หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน  

หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นอนุกรรมการไต่สวน ให้อนุกรรมการ

ผู้นั้นแจ้งต่อประธานกรรมการโดยเร็ว ระหว่างนั้นห้ามมิให้อนุกรรมการผู้นั้นยุ่งเกี่ยวกับการด าเนินการ  
ของคณะอนุกรรมการไต่สวน 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาคัดค้านว่าอนุกรรมการผู้ใดมีเหตุ  
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการไต่สวนแทน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๔๗  ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
และก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู ้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาแสดงพยานหลักฐาน  
หรือน าพยานบุคคลมาให้ปากค าประกอบการชี้แจง 

ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธิน าทนายความ  
หรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากค าของตนได้ 

มาตรา ๔๘  กรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน การรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
หรือการถามปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีอนุกรรมการไต่สวนอย่างน้อยสองคนร่วมในการด าเนินการ
ในจ านวนนั้นจะต้องเป็นอนุกรรมการไต่สวนที่ เป็นพนักงานเจ้ าหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่ งคน แต่ถ้ า 
เป็นการรับฟังค าชี้แจงหรือการถามปากค าบุคคลตามมาตรา ๕๘ จะต้องมีอนุกรรมการไต่สวนที่เป็นกรรมการ
เข้าร่วมด าเนินการด้วย 

ห้ามมิให้อนุกรรมการไต่สวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ 
หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจให้เขาให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ ในเรื่องที่กล่าวหานั้น 
  

                                                           
๕๙ มาตรา ๔๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๔๙  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน ให้คณะอนุกรรมการ
ไต่สวนมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

มาตรา ๕๐  เมื่อด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้จัดท าส านวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานกรรมการ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและต าแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา 
(๒) เรื่องท่ีถูกกล่าวหา 
(๓)๖๐ ข้อกล่าวหา ค าแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จาก

การไต่สวนข้อเท็จจริง 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง 
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา 
มาตรา ๕๑  เมื่อประธานกรรมการได้รับส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๕๐ แล้ว 

ให้จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวัน 
เพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดเดิมไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ท าการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้กรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เข้าร่วมประชุมพิจารณาส านวน 
การไต่สวนข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นกรรมการซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเนื่องจากได้รับแต่งตั้ง  
ให้เป็นอนุกรรมการไต่สวน 

มาตรา ๕๓๖๑  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติ
วินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล 
ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. จัดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุผลที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวได้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๕๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตามมาตรา ๕๓ แล้ว ถ้าข้อกล่าวหานั้น 
เป็นเรื่องที่ประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผู้เสียหายยื่นค าร้องเพ่ือด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๔๓ (๒) ให้ประธานกรรมการส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจ้งไปยังผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี 
โดยเร็ว 

                                                           
๖๐ มาตรา ๕๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖๑ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



รายงานตามวรรคหนึ่งต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมการพิจารณาและต้องระบุ
ความเป็นมาหรือข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย  
และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง 

มาตรา ๕๕๖๒  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล และข้อกล่าวหานั้น
เป็นเรื ่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) นับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล่าว ผู ้ถูกกล่าวหา 
จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
จะมีค าพิพากษา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้ประธานกรรมการ
ส่งรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง 

(๑)๖๓ ประธานวุฒิสภา ถ้าข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) 
(๒) อัยการสูงสุด ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดอาญาหรือร่ ารวย

ผิดปกติและผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลตามมาตรา ๕๘ เว้นแต่อัยการสูงสุด หรือเป็นข้าราชการการเมืองอ่ืน
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) 

(๓) อัยการสูงสุด ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดอาญาหรือร่ ารวย
ผิดปกติและผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 

(๔) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีมูลความผิดทางวินัย หรือมีมูลความผิดต้องให้พ้นจากต าแหน่ง และผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่  
ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าข้อกล่าวหาใดที่ประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา ๔๓ (๑) 
เป็นเรื่องส าคัญ จะแยกท ารายงานเฉพาะข้อกล่าวหานั้นส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาก่อนก็ได้ 

มาตรา ๕๗  ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต าแหน่ง
หรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ือจะด าเนินคดีอาญา ด าเนินการทางวินัย หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี ต่อไปได ้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปได้ 
 

  

                                                           
๖๒ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๓ มาตรา ๕๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



หมวด ๕ 
การถอดถอนจากต าแหนง่ 

                   
มาตรา ๕๘๖๔  เมื่อปรากฏว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  

ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที ่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอ านาจด าเนินการถอดถอนผู้นั ้น  
ออกจากต าแหน่งได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ประธานศาลฎีกา 
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๘) อัยการสูงสุด 
(๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๐) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๑๑) ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๔) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๕) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๖) หัวหน้าส านักตุลาการทหาร 
(๑๗) รองอัยการสูงสุด 
(๑๘) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
(๑๙) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับอ่ืนที่เทียบเท่า 

  

                                                           
๖๔ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๕๘/๑๖๕  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับรายงานจากผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน หรือผู้บริหารระดับสูง อันเนื่องมาจากกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งกระท าการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั ้นมีมูล ให้รายงานไปยังประธานวุฒิสภา  
เพ่ือให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยเร็ว  
และให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ  
ต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออกจากต าแหน่งได้๖๖ 

สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากต าแหน่งได้ 

มาตรา ๖๐  กรณีประชาชนร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออกจาก
ต าแหน่ง ต้องมีผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยคนเพ่ือด าเนินการจัดท าค าร้องและรับรอง  
ลายมือชื่อของประชาชนที่เข้าชื่อจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน๖๗ 

ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อและผู้เข้าชื่อต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อต้องไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภาก่อนเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชน  
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ 

มาตรา ๖๑  การร้องขอให้ถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ต้องท าเป็นหนังสือ
ระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  
และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน และต้องระบุพฤติการณ์  
ที่กล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๘ เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทาง
ทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และต้องระบุพยานหลักฐาน 
 
 

                                                           
๖๕ มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖๗ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



หรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้  
และให้ยื่นค าร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อ  
ไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา 

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง  
ตามมาตรา ๕๘ ออกจากต าแหน่ง หรือในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ต าแหน่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓๖๘  เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องขอแล้ว ให้ประธานวุฒิสภาด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาว่าค าร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๖๑ 
หรือมาตรา ๖๒  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ในกรณีที่เห็นว่าถูกต้อง  
และครบถ้วนแล้วให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื ่องให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. เพื่อด าเนินการตามหมวด ๔  
การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นว่าค าร้องขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ประธานวุฒิสภา 
แจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มทราบโดยเร็วเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง โดยผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มต้องด าเนินการ  
ให้แล้วเสร็จ และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องขอที่ได้แก้ไขตามวรรคหนึ่ง ให้ตรวจสอบค าร้องขอ
ดังกล่าวให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอนั้นว่าได้แก้ไขครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ ในกรณี  
ที่เห็นว่าผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
เพ่ือด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว แต่หากเห็นว่าค าร้องขอนั้นมิได้แก้ไขให้ถูกต้อง 
หรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งค าร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่ม แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ร้องขอ  
หรือผู้ริเริ่มจะยื่นค าร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่ 

มาตรา ๖๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อ
ร้องขอเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากต าแหน่งมีมูล และได้รายงานไปยังประธานวุฒิสภา
ตามมาตรา ๕๖ (๑) แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณามีมติโดยเร็ว๖๙ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้ง 
ให้ประธานรัฐสภาทราบ เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการ
ประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๖๕  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ 
มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากต าแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 
  

                                                           
๖๘ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖๙ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ง ให้ผู ้นั ้นพ้นจากต าแหน่งหรือให้ออกจากราชการ  
นับแต่วันที ่ว ุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู ้นั ้นในการด ารงต าแหน่งใดในทางการเมือง  
หรือในหน่วยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี 

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าว 
โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี 

เมื ่อวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู ้ใดออกจากต าแหน่งแล้ว ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งมติ   
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็ว 

 
หมวด ๖ 

การด าเนนิคดอีาญาผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืงตามมาตรา ๒๗๕ ของรฐัธรรมนูญ๗๐ 
                   

มาตรา ๖๖๗๑  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้กล่าวหาว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น  
ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิด  
ต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
โดยเร็ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้กล่าวหามิใช่ผู้เสียหาย และค ากล่าวหาไม่ระบุพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการกล่าวหาตามวรรคหนึ่งได้ 
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ ผู้ใช้

หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย๗๒ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสียหายจะยื่นค าร้องต่อที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกากล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา  
ว่ากระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รับเรื่องกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

                                                           
๗๐ ชื่อของหมวด ๖ การด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗๑ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๒ มาตรา ๖๖ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายจะยื่นค าร้อง  
ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามิได้๗๓ 

กรณีตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และให้น า
บทบัญญัติในหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง และหมวด ๕ การถอดถอนจากต าแหน่ง มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม๗๔ 

มาตรา ๖๗๗๕  (ยกเลิก) 
มาตรา ๖๘๗๖  (ยกเลิก) 
มาตรา ๖๙๗๗  (ยกเลิก) 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดตามมาตรา ๖๖ 

ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป   ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๗๑  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับกับกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติว่า
ข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อร้องขอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตามมาตรา ๖๖ โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคล
ตามที ่ระบ ุไว ้ในมาตรา ๖๖ ว ่าได ้กระท าความผิดตามที ่ได ้บ ัญญัต ิไว ้ในมาตรา ๖๖ ต ่อพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งมีเขตอ านาจเหนือท้องที่ท่ีเกิดการกระท าความผิดดังกล่าว ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจที่ได้รับค าร้องทุกข์กล่าวโทษมีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ เพ่ือให้ออกหมายจับบุคคล
ดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงาน  
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจนั้นมีอ านาจจับบุคคลดังกล่าวได้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับ
มายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 
  

                                                           
๗๓ มาตรา ๖๖ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗๔ มาตรา ๖๖ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗๕ มาตรา ๖๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๖ มาตรา ๖๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗ มาตรา ๖๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีไม่จ าต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัว
ผู้ถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้อง 
ต่อศาลอาญาเพ่ือขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น 

มาตรา ๗๓/๑๗๘  กรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หากการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สิน
หรือเป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืน อัยการสูงสุดอาจยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าพิพากษา  
เพิกถอนการกระท าหรือค าสั่งอันมิชอบท่ีเป็นการละเมิดนั้นด้วยก็ได้ 

ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้นต่อไป 

มาตรา ๗๔  เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือ
แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาที่ก าหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามก าหนด ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. แจ้งพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือส่งอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี 
ด าเนินคดีต่อไป 

การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยชั่วคราว ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. หรือบุคคล 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา  ทั้งนี้ ให้น า
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๔/๑๗๙  ในการด าเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไป
ในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนี
รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไป  
ในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘  
มาใช้บังคับ 

 
  

                                                           
๗๘ มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗๙ มาตรา ๗๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



หมวด ๗ 
การร้องขอใหท้รัพยส์นิตกเปน็ของแผน่ดิน 

                   
มาตรา ๗๕๘๐  การกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 

ร่ ารวยผิดปกติ ให้ผู้กล่าวหาด าเนินการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายังด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ไม่เกินห้าปี โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์หรือเรื่องที่กล่าวหานั้น 
เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สินไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. น าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นมาประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากการด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินห้าปีแล้ว ห้ามมิให้มีการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตามวรรคหนึ่งอีก แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจของคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
ที่จะยกค ากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นร่ ารวยผิดปกติขึ้นไต่สวนได้   ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๖๘๑  การกล่าวหาตามมาตรา ๗๕ จะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๗๗๘๒  ในกรณีที่เรื่องที่กล่าวหาเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง ต่อไป 

มาตรา ๗๘   ในกรณีที่คณะกรรมการ ป .ป .ช .  ตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินรายใด  
ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการร่ ารวยผิดปกติและมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย 
แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
ไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าร้องขอผ่อนผันเพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ 
โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้ 
  

                                                           
๘๐ มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘๑ มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘๒ มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มี
การพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึด 
หรืออายัดชั่วคราวมิได้เกี่ยวข้องกับการร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. มีอ านาจยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินนั้นไว้ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ ป .ป.ช. จะมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี  
นับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีนั้น แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้  
ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น 

มาตรา ๗๙  เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาตามรายการ วิธีการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 

มาตรา ๘๐  ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ ารวย
ผิดปกต ิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๖๖ ให้ประธานกรรมการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด 
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สิน  
ตกเป็นของแผ่นดิน 

(๒)๘๓ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส านักตุลาการทหาร  
รองอัยการสูงสุด หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ให้ประธานกรรมการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นค าร้องต่อศาล  
ซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

(๓) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอัยการสูงสุด ให้ประธานกรรมการยื่นค าร้อง
ต่อศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

(๔) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประธาน
กรรมการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นค าร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอให้ศาล  
สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และให้ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก โดยให้ถือว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ  
ตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  ให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธาน
คณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ 
แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วย  
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 

                                                           
๘๓ มาตรา ๘๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



กรณีตาม (๑) และ (๒) เมื่ออัยการสูงสุดได้รับรายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็น 
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุ 
ข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. และอัยการสูงสุด  
ตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนฝ่ ายละเท่ากันเพ่ือด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ในกรณีที ่คณะท างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี ่ยวกับการด าเนินคดีได้  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
หรือศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

ในการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่งให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยกรณีตาม (๒) (๓) 
และ (๔) ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม๘๔ 

มาตรา ๘๑  ให้อัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี ด าเนินการยื่นค าร้อง 
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดง
ให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร่ ารวยผิดปกติ 

มาตรา ๘๑/๑๘๕  ในกรณีที่มีค าสั่งของศาลอันเป็นที่สุดให้ยกค าร้องของอัยการสูงสุด 
หรือประธานกรรมการที่ยื่นตามมาตรา ๘๑ และถ้าผู้ถูกกล่าวหามิใช่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
และได้ถูกลงโทษทางวินัยไปก่อนโดยอาศัยเหตุที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ ารวยผิดปกติ 
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษและด าเนินการให้ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรม  
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว
ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธ รรมแก่บุคคล
ดังกล่าวได ้

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกด าเนินคดีตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้รับความเป็นธรรมตามสมควรตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับการด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้น แล้วแต่กรณี 
และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                                                           
๘๔ มาตรา ๘๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘๕ มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๘๒  การโอนหรือการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท า
หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๗๙ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี มีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง  
ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระท านั้น ๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะแสดง  
ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน 

มาตรา ๘๓  ถ้าศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า
ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สิน
เหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในอายุความสิบปี 
แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

 
หมวด ๘ 

การตรวจสอบเจ้าหนา้ทีข่องรฐั 
ซึ่งมิใชผู่ด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงตามมาตรา ๒๗๕ ของรฐัธรรมนูญ๘๖ 

                   
มาตรา ๘๔๘๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ ว่ากระท า

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี 

(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ 
(๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ 
(๓) พนักงานอัยการ 
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
(๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๘) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. เห็นสมควร

ด าเนินการ  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
(๙) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระท าความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  

                                                           
๘๖ ชื่อของหมวด ๘ การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘๗ มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



การกล่าวหาตามวรรคหนึ่งจะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนด้วย 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินห้าปีแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดอ านาจของคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
ที่จะยกค ากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท าผิดขึ้นไต่สวนได้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
พ้นจากต าแหน่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๕  ค ากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน  

หรืออ้างพยานหลักฐาน 
มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกค ากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณา 
(๑) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ได้วินิจฉัย 

เสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งคดี หรือ 
(๒)๘๘ เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีค าสั่ง

เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหา 
แห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกค ากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้ 

มาตรา ๘๗๘๙  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ขึ้นพิจารณาก็ได ้

(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระท าชัดเจนเพียงพอ 
ที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 

(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และเป็นเรื่อง  
ที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

(๓) เรื่องที่เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการ
ต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอ่ืนเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการด าเนินการนั้น
ไมเ่ที่ยงธรรม 

                                                           
๘๘ มาตรา ๘๖ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘๙ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๘๗/๑๙๐  เรื่องที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องใดที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นรับไว้พิจารณา ถ้าคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นกรณี 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจเรียกให้หน่วยงานนั้น 
โอนเรื่องและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ 

มาตรา ๘๘  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค ากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ด าเนินการ 
ตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง 

มาตรา ๘๙  ในกรณีที ่ผู ้เส ียหายได้ร ้องทุกข์หรือมีผู ้กล ่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
ให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา  ๖๖ อันเนื่องมาจากได้กระท าการตามมาตรา ๘๘  
ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื ่องให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์  
หรือกล่าวโทษเพ่ือจะด าเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในการนี้หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวน 
เพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป 

มาตรา ๘๙/๑๙๑  ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอ านาจของศาลเนื่องจาก 
มีการจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างด าเนินคดีตามมาตรา ๘๙ ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจขอให้ศาลควบคุมตัว 
ผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป และให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแจ้งให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ทราบ 
เพ่ือด าเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการ 

กรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา ให้รายงาน 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดังกล่าวคณะกรรมการ ป .ป.ช. อาจเรียกส านวนการสอบสวน 
พร้อมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณาหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริงใหม่ก็ได ้

การด าเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ตัดอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนก็ได้ 

ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหา
ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย 

                                                           
๙๐ มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๑ มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๘๙/๒๙๒  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเรื่อง 
ที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต่อไปก็ได ้

มาตรา ๘๙/๓๙๓  เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว 
ให้ด าเนินการสอบสวนความผิดในเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียนต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญาแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ  
ที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจเรียกส านวนการสอบสวนมาด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงใหม่ได้ โดยถือว่าการด าเนินการของพนักงานสอบสวนไม่เสียไปและอาจถือเป็นส านวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาได้ด าเนินการทางวินัย
ไปตามวรรคหนึ่ง และได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา ในการลงโทษทางวินัยดังกล่าวให้บังคับ  
ตามมาตรา ๘๙/๔ 

มาตรา ๘๙/๔๙๔  ในกรณีที ่ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้มีอ านาจแต่งตั ้งถอดถอนได้รับเรื ่อง  
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  
ถอดถอนด าเนินการสอบสวนความผิดไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับส าหรับ  
การด าเนินการทางวินัยของผู้ถูกกล่าวหาหรือการแต่งตั้งถอดถอนส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วรายงาน  
ผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการและให้มีผลบังคับตามมาตรา ๙๒ 

เมื่อได้รับทราบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการ
เกี่ยวกับวินัย หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอนนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจด าเนินการตามมาตรา ๙๕ ก็ได้ 
  

                                                           
๙๒ มาตรา ๘๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๓ มาตรา ๘๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๔ มาตรา ๘๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๙๐  ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการให้ผู้ถูกกล่าวหา
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะก่อความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนข้อเท็จจริง  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน เพ่ือรอฟังผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการ ป .ป.ช. และหากผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาได้สั่งพักราชการ  
หรือพักงาน แล้วต่อมาผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบเพ่ือด าเนินการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้ารับราชการ  
หรือท างานในต าแหน่งเดิม 

มาตรา ๙๑  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๒ 
(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ 
มาตรา ๙๒  ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป .ป.ช. ได้พิจารณา

พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระท าความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการ 
ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่  พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  
ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสาร  
และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ แล้วแต่กรณ ี

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งราย งาน 
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการ  
ศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง 
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว  โดยให้ถือเอารายงานและเอกสาร  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนด้วย และเมื่อด าเนินการได้ผลประการใดแล้ว
ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มี 
ค าวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย 
  



ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระท าผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน 
และเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ถอดถอนเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๙๓  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ออกค าสั่ง 

มาตรา ๙๔  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ ใดละเลยไม่ด าเนินการ 
ตามมาตรา ๙๓ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระท าความผิดวินัยหรือกฎหมาย
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ 

มาตรา ๙๕  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๓
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๓ ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งการตามที่เห็นสมควร หรือในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอ่ืนซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการ 
ที่ท าหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน  
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช.  
แจ้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
คณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙๖๙๕  ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๘๙/๔ หรือมาตรา ๙๓ จะใช้สิทธิ
อุทธรณ์ดุลพินิจในการก าหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่  
วันที่ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าว 
  

                                                           
๙๕ มาตรา ๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีความผิดทางอาญา  
ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟ้องคดีต่อศาลกรณีผู้ถูกกล่าวหา
เป็นอัยการสูงสุด เพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยให้ถือว่ารายงาน  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง 

เมื่ออัยการสูงสุดได้รับรายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์พอ 
ที่จะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุ 
ข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. และอัยการสูงสุด 
ตั้งคณะท างานขึ้นโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนฝ่ายละเท่ากันเพ่ือด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน  
ให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพ่ือฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะท างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับ 
การด าเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีโดยถือเป็นอัยการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้๙๖ 

มาตรา ๙๘๙๗  เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๒  
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๔/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘/๑๙๘  กรณีที่มีการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอ านาจ  
ในการพิจารณาคดี ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและส านวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นควร 

ในการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบไต่สวน  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารด้วย
โดยอนุโลม เว้นแต่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลทหารสูงสุด
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๘/๒๙๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๓/๑ มาใช้บังคับกับการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยโดยอนุโลม 
  

                                                           
๙๖ มาตรา ๙๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๗ มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๘ มาตรา ๙๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๙ มาตรา ๙๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๙๙  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดตามมาตรา ๙๑ 
นอกจากด า เนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แล้วหากปรากฏข้อเท็จจริงในการไต่สวน  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิ 
แก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ  
ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิ 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตนั้นด้วย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๘/๑ 

การด าเนนิคดอีาญาเจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ 
เจ้าหนา้ที่ขององคก์ารระหวา่งประเทศ และเอกชน๑๐๐ 

                   
มาตรา ๙๙/๑๑๐๑  การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การ  

ระหว่างประเทศ และบุคคลใด ว่ากระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔  
และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การกล่าวหาตามวรรคหนึ่งจะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้   ทั้งนี้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๙/๒๑๐๒  คณะกรรมการ ป .ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณาก็ได ้

(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระท าชัดเจนเพียงพอ 
ที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 

(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และเป็นเรื่อง  
ที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

(๓ ) เรื ่องที ่เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที ่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที ่ขององค์การ  
ระหว่างประเทศ และบุคคลใดซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอ่ืน
เสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการด าเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม 

                                                           
๑๐๐ หมวด ๘/๑ การด าเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และเอกชน 

มาตรา ๙๙/๑ ถึง มาตรา ๙๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๑ มาตรา ๙๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๒ มาตรา ๙๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยค าว่า “ศาล” ให้หมายความรวมถึง
ศาลในต่างประเทศด้วย 

มาตรา ๙๙/๓๑๐๓  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค ากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดตามมาตรา ๙๙/๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ 
มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหมวด ๔  
การไต่สวนข้อเท็จจริง 

มาตรา ๙๙/๔๑๐๔  ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
ให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใด  
อันเนื่องมาจากได้กระท าการตามมาตรา ๙๙/๓ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป .ป.ช.  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพ่ือจะด าเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้   
ในการนี้ หากคณะกรรมการ ป .ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา ๙๙/๓  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาต่อไป 

มาตรา ๙๙/๕๑๐๕  ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอ านาจของศาลเนื่องจาก 
มีการจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างด าเนินคดีตามมาตรา ๙๙/๔ ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจขอให้ศาล 
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป และให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแจ้งให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ทราบ  
เพ่ือด าเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการ 

กรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องผู้ ถูกกล่าวหา ให้รายงาน 
ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ทราบ กรณีดังกล่าวคณะกรรมการ ป .ป.ช. อาจเรียกส านวนการสอบสวน 
พร้อมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี ่ยวข้องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณา  
หรือไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้ 

การด าเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ตัดอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนก็ได้ 
  

                                                           
๑๐๓ มาตรา ๙๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๔ มาตรา ๙๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๕ มาตรา ๙๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มาตรา ๙๙/๖๑๐๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเรื่อง 
ที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดว่ากระท า
ความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๙๙/7๑๐๗  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใด 
ไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดทางอาญา 
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๘/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๙ 

การขัดกนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวม 
                    

มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน   ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน  
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง   
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

                                                           
๑๐๖ มาตรา ๙๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๗ มาตรา ๙๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มาตรา ๑๐๑  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ ่ง 
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้า  
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัด  
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐ
ถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ า นาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์  
และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑๑๐๘  บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต 
ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย 
 

หมวด ๙/๑ 
การสง่เสริมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ๑๐๙ 

                    
มาตรา ๑๐๓/๒๑๑๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการ

คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลใดเก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ ารวยผิดปกติ หรือข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือด าเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิ  
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวส าหรับบุคคล
เหล่านั้นด้วย 

                                                           
๑๐๘ มาตรา ๑๐๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐๙ หมวด ๙/๑ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรา ๑๐๓/๒ ถึง มาตรา ๑๐๓/๙ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๐ มาตรา ๑๐๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการด าเนินการหรือการให้ถ้อยค า  
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือขอรับค่าตอบแทนเท่าท่ีจ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

มาตรา ๑๐๓/๓๑๑๑  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีเงินสินบนแก่บุคคลตามมาตรา ๓๐ 
หรืออาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี  
จากงบประมาณตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๑๐๓/๔๑๑๒  ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการหรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลดังกล่าว 
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และสมควรได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่าง 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับต าแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๐๓/๕๑๑๓  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เมื่อบุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้ง
หรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื ่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแส  
หรือข้อมูลนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่อได้ว่า  
น่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการ 
อ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

มาตรา ๑๐๓/๖๑๑๔  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน หากได้ให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอ่ืนนั้น 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

                                                           
๑๑๑ มาตรา ๑๐๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๒ มาตรา ๑๐๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๓ มาตรา ๑๐๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๔ มาตรา ๑๐๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๐๓/๗๑๑๕  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการท าสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญา  
กับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจ าปี เพ่ือให้มีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการค านวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าบุคคล 
หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีมีความจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินหรือการช าระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอ านาจประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. เห็นสมควร  
เพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใช้อ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการก าหนดมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
รับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการในเรื่องนั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ 

มาตรา ๑๐๓/๘๑๑๖  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ
ดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณี  
ดังกล่าวด้วย 

หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
  

                                                           
๑๑๕ มาตรา ๑๐๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๖ มาตรา ๑๐๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๐๓/๙๑๑๗  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและขั้นตอน
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยให้มีการ  
จัดท าข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ป.ป.ช.  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการคุ้มครอง 
สิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีด้วย 

 
หมวด ๙/๒ 

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประจ าจงัหวัด๑๑๘ 
                   

มาตรา ๑๐๓/๑๐๑๑๙  ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด  
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดคนหนึ่งและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ให้ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
มาตรา ๑๐๓/๑๑๑๒๐  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจ าจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก)  มีคุณสมบัติ 

(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่ งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมาย
รับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพ  
ให้การรับรอง 
  

                                                           
๑๑๗ มาตรา ๑๐๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๘ หมวด ๙/๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด  มาตรา ๑๐๓/๑๐ ถึง มาตรา ๑๐๓/๒๑  

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๙ มาตรา ๑๐๓/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒๐ มาตรา ๑๐๓/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



(ข)  ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  

หรือเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิม่ข้ึนผิดปกติ 
(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด 

มาตรา ๑๐๓/๑๒๑๒๑  ในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 
ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจ านวนห้าคน ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ  
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

(๒) อัยการจังหวัด 
(๓) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(๔) ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
(๕) รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) 
ในกรณีที่มีกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งไม่ครบจ านวน ให้ด าเนินการไปตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด 
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
สรรหา 
  

                                                           
๑๒๑ มาตรา ๑๐๓/๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การด าเนินการ 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



มาตรา ๑๐๓/๑๓๑๒๒  การคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด
ยื่นความประสงค์เพ่ือเข้ารับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหา โดยให้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดใด 

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจ านวนสองเท่า 
ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดในแต่ละจังหวัดเสนอต่อประธานกรรมการ   
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกซึ่งจะต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ที่ได้รับ  
การเสนอชื่อนั้น 

(๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (๒) และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 

(๔) ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารับการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ และวิธีการเลือก
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ก าหนด 

มาตรา ๑๐๓/๑๔๑๒๓  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าจังหวัดต้อง 

(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

  

                                                           
๑๒๒ มาตรา ๑๐๓/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒๓ มาตรา ๑๐๓/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ได้รับ
แต่งตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกหรือได้พ้นจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)  
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล้ว ซึ่งต้องกระท าภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือได้พ้นหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าผู ้นั ้นมิเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด  
และให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ 

มาตรา ๑๐๓/๑๕๑๒๔  ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 
มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้  
ไม่ว่าในจังหวัดใด 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่  
จะเข้ารับหน้าที่ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดชุดเดิม ให้ด าเนินการ  
สรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

มาตรา ๑๐๓/๑๖๑๒๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ หรือกระท าการฝ่าฝืน

มาตรา ๑๐๓/๑๔ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 

ก าหนด 
(๖) กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๗) ในกรณีที่ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนเข้าชื ่อร้องขอ  

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดผู้ใดกระท าการ 
ขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์  
ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง 

                                                           
๑๒๔ มาตรา ๑๐๓/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒๕ มาตรา ๑๐๓/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



(๘) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว ่ากระท าการทุจร ิตต่อหน้าที ่หรือร่ ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  
หรือจงใจยื ่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๙) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดผู้ใดถูกกล่าวหาตาม (๗) 

หรือ (๘) หรือในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดให้กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าจังหวัดผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้ 

มาตรา ๑๐๓/๑๗๑๒๖  ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๓/๑๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว 
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่มีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได ้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๓/๑๘๑๒๗  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต  
โดยด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต  
รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต 

(๒) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด  

หรือผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด มีอ านาจลงนามในหนังสือเพื่อด าเนินการให้เป็นไป  
ตามอ านาจหน้าที่ได้ 

มาตรา ๑๐๓/๑๙๑๒๘  ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีหน้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๙ 

                                                           
๑๒๖ มาตรา ๑๐๓/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒๗ มาตรา ๑๐๓/๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การด าเนินการ 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๑๒๘ มาตรา ๑๐๓/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๐๓/๒๐๑๒๙  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๑๐๓/๒๑๑๓๐  ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด” เป็นส่วนราชการในสังกัด 
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดหรืองานอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 
หมวด ๑๐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
                   

มาตรา ๑๐๔๑๓๑  ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมีฐานะ  
เป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๑๐๕  ส านักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการ

และการเมือง 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น

ข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ  
มาตรา ๑๐๗  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ 

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืน  
ของส านักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑๒๙ มาตรา ๑๐๓/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓๐ มาตรา ๑๐๓/๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓๑ มาตรา ๑๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการ
ดังกล่าว 

(๒) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ การย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การออก
จากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษส าหรับข้าราชการและลูกจ้างส านักงาน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน 
ป.ป.ช. 

(๔) การก าหนดวันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี  
และการลาหยุดราชการของข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. 

(๕) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. 
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้าน  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของส านักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย 
(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย 
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส านักงาน ป.ป.ช. 
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. 
(๑๑) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างส านักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งการก าหนด

เครื่องแบบและการแต่งกาย การก าหนดวันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี 
การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างส านักงาน ป.ป.ช. 

(๑๒)๑๓๒ การก าหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะบุคคลที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตั้ง 

(๑๓)๑๓๓ การวางระเบียบว่าด้วยการจัดท า การเปิดเผย การเผยแพร่ การเก็บรักษา  
และการท าลายเอกสารและข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป .ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. 
ทั ้งนี ้ เอกสารและข้อมูลดังกล่าวต้องอยู ่ในรูปแบบ วิธ ีการหรือช่องทางที ่คนพิการสามารถเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเมื่อได้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

                                                           
๑๓๒ มาตรา ๑๐๗ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓๓ มาตรา ๑๐๗ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๐๘  ให้ส านักงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน ป .ป.ช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ  
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างส านักงาน ป.ป.ช. โดยจะให้มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกิจการของส านักงาน ป.ป.ช. ที ่เกี ่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือการนี้เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้   
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๙  ให้เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง  
วาระเดียว 

นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(๓) ลาออก 
(๔) มีพระบรมราชโองการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออก หรือปลดออก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๙) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกพรรคการเมือง 

กรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
(๑๐) เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท 

หรือองค์การใด ๆ ซึ่งด าเนินธุรกิจเพ่ือหาก าไร 
มาตรา ๑๑๐๑๓๔  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงาน 

ป.ป.ช. และมีอ านาจก าหนดต าแหน่งและการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน ป .ป.ช. 
โดยเทียบเคียงกับการก าหนดต าแหน่งตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน ป .ป.ช. ให้จ าแนกประเภทต าแหน่ง 
เป็นต าแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมและต าแหน่งทั ่วไป โดยพิจารณาจากสาขาอาชีพ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และอ านาจหน้าที่ของแต่ละประเภทต าแหน่งนั้น 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป .ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
ค าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. และค าว่า “ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึง ส านักงาน ป.ป.ช. 

                                                           
๑๓๔ มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร 
งานบุคคลร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็ได้ 

ในการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ก็ได้ โดยมีองค์ประกอบ 
และอ านาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ งท าหน้าที่ เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญ 
ประจ ากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
และคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. ด้วย 

มาตรา ๑๑๐/๑๑๓๕  ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ให้ด ารงต าแหน่ง 
ในสาขากระบวนการยุติธรรมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืนความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้ส าเร็จปริญญา  
ทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น  
ทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

ส าหรับต าแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป ให้จ าแนกประเภทต าแหน่งตามสาขาอาชีพ  
และตามภารกิจของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยจะให้มีต าแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้ 

ในส่วนของต าแหน่งทางบริหารนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
มาตรา ๑๑๑  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ าต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง

ของข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๑๒  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. และการแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการด้วยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการหรือเทียบเท่า ให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

                                                           
๑๓๕ มาตรา ๑๑๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๑๓๑๓๖  (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๑๔  ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 
มาตรา ๑๑๕  ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป .ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช.  
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ช. ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๑๖   ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕ หรือในการ
พิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส านักงาน ป.ป.ช. ถ้าเลขาธิการร้องขอ คณะรัฐมนตรี  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง อาจอนุญาตให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายมาชี้แจงได้ 

มาตรา ๑๑๗  ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า 

 
หมวด ๑๑ 

บทก าหนดโทษ 
                   

มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ (๑)  
หรือมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๙  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนด 
หรือจงใจยื ่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ   
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  

                                                           
๑๓๖ มาตรา ๑๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๒๐  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป .ป.ช. และมิใช่ 
เป็นการกระท าตามหน้าที่ราชการหรือเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชน์
แก่ทางราชการหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒๑  ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานนั้น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

มาตรา ๑๒๓  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์  
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับ 
ตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓/๑๑๓๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท  
ถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓/๒๑๓๘  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
โดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  
หรือประหารชีวิต 
  

                                                           
๑๓๗ มาตรา ๑๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓๘ มาตรา ๑๒๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มาตรา ๑๒๓/๓๑๓๙  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๑๒๓/๔๑๔๐  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  
ให้กระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓/๕๑๔๑  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู ้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใด  
และกระท าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษ  
ปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน  
บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๑๒๓/๖๑๔๒  ในการริบทรัพย์สินเนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากศาลจะมีอ านาจริบทรัพย์สินตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  
ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ  
กระท าความผิด 

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด 
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระท า

ความผิด หรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระท าความผิด 

                                                           
๑๓๙ มาตรา ๑๒๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔๐ มาตรา ๑๒๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔๑ มาตรา ๑๒๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔๒ มาตรา ๑๒๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจ าหน่าย 
จ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒) 

(๔) ประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ในการที่ศาลจะมีค าสั่งริบทรัพย์สินตาม (๑) ของวรรคหนึ่ง ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์

และความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระท าความผิดอีก 
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอ่ืนที่ท าให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม (๑) ของวรรคหนึ่ง 

ในการกระท าความผิดได้อีกต่อไป ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทนการริบทรัพย์สิน 
หากการด าเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล ศาลจะมีค าสั่งริบทรัพย์สินนั้นในภายหลังก็ได้ 
มาตรา ๑๒๓/๗๑๔๓  บรรดาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืน

ซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 
(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ 

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจู งใจ 
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที ่เจ้าหน้าที ่ของรัฐได้มา  
จากการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด  
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศได้มาจากการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ หรือมาตรา ๑๒๓/๓ 
หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอื่น 

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้  
เพ่ือจูงใจบุคคลให้กระท าความผิด หรือเพ่ือเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระท าความผิด 

(๕) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจ าหน่าย 
จ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

(๖) ประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
มาตรา ๑๒๓/๘๑๔๔  เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค าขอของโจทก์ 

ว่าสิ่งที่ศาลสั่งริบตามมาตรา ๑๒๓/๖ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๑๒๓/๗ เป็นสิ่งที่โดยสภาพไม่สามารถ 
ส่งมอบได้ สูญหาย หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้มีการน าสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือได้มีการจ าหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระท าได้โดยยากเกินสมควร  
 
 

                                                           
๑๔๓ มาตรา ๑๒๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔๔ มาตรา ๑๒๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจก าหนดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยค านึงถึงราคาท้องตลาดของสิ่งนั้น 
ในวันที่ศาลมีค าพิพากษา และสั่งให้ผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งสิ่งที่ริบช าระเงินหรือสั่งให้ริบทรัพย์สินอ่ืนของผู้กระท า
ความผิดตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลก าหนด 

การก าหนดมูลค่าของสิ่งที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มีการน าไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอ่ืน
หรือการก าหนดมูลค่าของสิ่งนั้นในกรณีมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ ากว่าการน าไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอ่ืน
ในวันที่มีการจ าหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น ให้ศาลก าหนดโดยค านึงถึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น 
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนสิ่งนั้น แล้วแต่กรณี 

ในการสั่งให้ผู้ที่ศาลให้ส่งสิ่งที่ริบช าระเงินตามวรรคสอง ศาลจะก าหนดให้ผู้นั้นช าระเงิน
ทั้งหมดในคราวเดียว หรือจะให้ผ่อนช าระก็ได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี 

ผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งสิ่งที่ริบซึ่งไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบถ้วนตามจ านวนและภายในระยะเวลา
ที่ศาลก าหนด ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งริบทรัพย์สินเนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ แต่ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุด ให้เลขาธิการมีอ านาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าว  
จนกว่าคดีถึงที่สุด หรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษาและจัดการ
ทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๑๒๔๑๔๕  (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๒๕  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคล 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม กระท าความผิดฐานทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 
                   

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มีจ านวนสิบสี่คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา  
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง 
ให้เหลือเจ็ดคน และผู้แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน  
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการ 

มาตรา ๑๒๗  ให้กรรมการที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๑๕ 
วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งเพียงกึ่งหนึ่งของวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๒  
และมิให้น าบทบัญญัติที่ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว มาใช้บังคับกับกรรมการดังกล่าว 

                                                           
๑๔๕ มาตรา ๑๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๒๘  บรรดาเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้รับไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้การด าเนินการของคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการที่กระท ามาแล้วเป็นอันใช้ได้ ส่วนการด าเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

ในกรณีที่ เ รื่ องกล่าวหาร้องเรียนตามวรรคหนึ่ ง เป็นเรื่องที่คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา  
หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๒๙  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงไว้ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ .ศ. ๒๕๑๘  
และเก็บอยู่ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เก็บรักษาไว้ เ พ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
เกินห้าปีแล้วจะท าลายเสียก็ได้ 

มาตรา ๑๓๐  ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป  
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ 
หรือประกาศตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓๑   ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง  
และเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในวงราชการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือน  
รวมทั้งเงินประจ าต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเดิม 
  



มาตรา  ๑๓๒   ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา ๑๓๓  เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน   ทั้งนี้ ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรื อบริษัทที่รับสัมปทาน  
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ถ้าได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญา หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะครบอายุ
สัมปทานหรือครบอายุสัญญา 

 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน หลีกภัย 
         นายกรัฐมนตรี 
 
  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐๑  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ  
ไต่สวนข้อเท็จจริงและท าความเห็นในกรณีที่มีการร้องขอให้ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่ง  
ในระดับสูงออกจากต าแหน่ง หรือด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
และไต่สวนวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
โดยมาตรา ๓๒๙ บัญญัติให้ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมาตรา ๓๓๑ บัญญัติให้กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการร่ ารวยผิดปกติและการทุจริต  
ต่อหน้าที่ การกระท าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ตลอดจนโทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้รับ  ในกรณีที่กระท าการโดยขาดความเที่ยงธรรม  
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ประกอบกับมาตรา ๓๐๒ 
บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีส านักงานคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานธุรการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ  
และการด าเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙  
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป๑๔๖ 

 
ข้อ ๑๑๔๗  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิให้กระทบกระเทือนการบังคับใช้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒  
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒  
ยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และให้ถือว่าคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  

                                                           
๑๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๘ ก/หนา้ ๙/๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ 
๑๔๗ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ฉบับที่ ๓๑ เร่ือง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



ข้อ ๒๑๔๘  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิให้กระทบกระเทือนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย 

(๑) นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ประธานกรรมการ 
(๒) นายกล้านรงค์  จันทิก   กรรมการ 
(๓) นายใจเด็ด  พรไชยา   กรรมการ 
(๔) นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย  กรรมการ 
(๕) ศาสตราจารย์ภักดี  โพธิศิริกรรมการ    กรรมการ 
(๖) ศาสตราจารย์เมธี  ครองแก้ว  กรรมการ 
(๗) นายวิชา  มหาคุณ   กรรมการ 
(๘) นายวิชัย  วิวิตเสว ี   กรรมการ 
(๙) นางสาวสมลักษณ์  จัดกระบวนพล กรรมการ 
ข้อ ๔  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๓ พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใด ๆ 

และมีกรรมการเหลืออยู่ตั้งแต่หกคนขึ้นไป ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
ถ้าประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่คัดเลือกกันเองให้กรรมการ 

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแทน 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหกคน ให้นายกรัฐมนตรี

สรรหาบุคคลเ พ่ือขอความเห็นชอบจากสภาที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติ  และน าความกราบบั งคมทูล  
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป หรือด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  
อยู่ในขณะนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕   ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓ ด าเนินการตามมาตรา ๑๑  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒  
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่บุคคลตามข้อ ๓ ไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไม่อาจ 
รับต าแหน่งได้ ให้น าความในข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมีผลใช้บังคับต่อไป 
  

                                                           
๑๔๘ ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ฉบับที่ ๓๑ เร่ือง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑  
เรื่อง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ๑๔๙ 

 
ข้อ ๒  ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศฉบับดังกล่าว และมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อ ๓  กรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้ด าเนินการ 
ตามมาตรา ๓๔ เช่นเดียวกับกรณีการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

ข้อ ๔  ในการด าเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจออกค าสั่งยึด 
หรืออายัดทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกติไว้ชั่วคราว  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่จะยื่นค าร้อง 
ขอผ่อนผันเพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได ้

เมื ่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั ่วคราวตามวรรคหนึ ่ง ให้คณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดให้มีการพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิได้เ พ่ิมขึ้นผิดปกติ  
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ต่อไป  
จนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะมีมติว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เพ่ิมขึ้นผิดปกติ  
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกค าร้อง แต่ถ้าสามารถ
พิสูจน์ได้ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น 

ข้อ ๕  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจมอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปส านวน  
เสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

ข้อ ๖  ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
เห็นสมควร อาจส่งเรื่องที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระท าความผิด 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ด าเนินการทางวินัย
                                                           

๑๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หนา้ ๒๓/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้ 

ข้อ ๗  การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ไม่ว่าเป็นมติในการวินิจฉัยหรือให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ถือเสียงข้างมาก 

ข้อ ๘  บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ตามที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไป และแต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ .ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปด้วย นั้น  
โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีเรื่องค้าง  
อยู่เป็นจ านวนมาก เพราะว่างเว้นจากการมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐๑๕๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกระท าผิดยังมีข้อจ ากัด 
บางประการ โดยก าหนดให้ต้องมีผู้เสียหายมายื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะสามารถด าเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ท าให้บางกรณีแม้มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระท าผิด คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก็ไม่สามารถด าเนินการกับบุคคลนั้นได้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจและวิธีการ
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให้การปราบปรามการทุจริตในกรณีดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๕๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๙/๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัด ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
เป็นต้นไป 

                                                           
๑๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๒ ก/หนา้ ๔/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา้ ๑/๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 



มาตรา ๖๗  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
ที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับ  
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๘  บรรดาการด าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการไต่สวน
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กระท าไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นอันใช้ได้ 

มาตรา ๖๙  บรรดาคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งต่ ากว่าระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การด าเนินการต่อไปในคดีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มาตรา ๗๐  ในระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีการจัดต าแหน่งข้าราชการ  
เพื่อให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้น าบัญชีเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๑  บรรดาบทบัญญัติใดที่ได้บัญญัติไว้ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  
ที่เป็นเรื่องเดียวกัน หรือที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ใ ช้พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แทน 

มาตรา ๗๒  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการวางระเบียบตามมาตรา ๑๐๓/๓ ก าหนด
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และด าเนินการตามมาตรา ๑๐๓/๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ 
ในการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา ๗๓  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปโดยให้ถือว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติที่ได้ประกาศใช้บังคับในระหว่างวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด าเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี ้ภายในหนึ่งปี  
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และโดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ (๓) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง  
ตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุ ติธรรม รวมทั้งด าเนินการ 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับที่ต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
หรือกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือที่กระท าความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ด าเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ขึ้นใหม่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญยังได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป .ป.ช.  
ในหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว
ข้างต้น รวมทั้งจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินและการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗๑๕๒ 
 

ข้อ ๓  การสรรหา คัดเลือกและแต่งตั ้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าจังหวัดที่ ได้ด าเนินการไปแล้วเป็นอันใช้ได้ ส่วนที่อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
  

                                                           
๑๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หนา้ ๘/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๓ )  
พ.ศ. ๒๕๕๘๑๕๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ด้วยประเทศไทย  
ได้ให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประช าชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ค .ศ . ๒๐๐๓ 
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เมื่อวันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อันก่อให้เกิดหน้าที่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว 
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในของประเทศไทยเพ่ืออนุวัติการ
ตามอนุสัญญาซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเป็นผู้ถูกประเมินและติดตาม
ผลการปฏิบัติตามอนุสัญญา การที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความพยายามและความจริงจังในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในประเทศ  
จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่อง  
การก าหนดความผิดการให้หรือรับสินบนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ การก าหนดอายุความในกรณีหลบหนีและอายุความล่วงเลยการลงโทษ การก าหนด 
การริบทรัพย์สินในคดีทุจริตให้เป็นไปตามหลักการริบทรัพย์ตามมูลค่า อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้อง  
กับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีกลไกในการขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเนื่องจากการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษ จึงควรบัญญัติไว้
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการเฉพาะ  
เ พ่ื อ เป็ นหลั กประกันความ เป็ น อิสระและความ เชี่ ย วชาญของหน่ วยงานที่ บั งคั บ ใช้ กฎหมาย  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นหลักประกันมิให้เกิดการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
มากเกินความจ าเป็น นอกจากนี้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง  
และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

                                                           
๑๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๖๐ ก/หนา้ ๑/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 


