พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคาแนะนา
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบั ญญัติ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิช อบในวงราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบั ญญัติ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิช อบในวงราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๓) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่ง หรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ว ยงาน
ของรัฐ ผู ้บ ริห ารท้อ งถิ่น และสมาชิก สภาท้อ งถิ่น ซึ ่ง มิใ ช่ผู ้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือ ง เจ้า พนัก งาน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ และให้ ห มายความรวมถึ ง กรรมการ อนุ ก รรมการ ลู ก จ้ า ง
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หน้า ๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

ให้ใช้อานาจทางการปกครองของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
“เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต่ า งประเทศ”๒ หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ
บริห ารปกครอง หรือตุล าการ ของรัฐ ต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ
ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สาหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตาแหน่งประจาหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม
“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”๓ หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศหรื อผู้ ซึ่งได้รั บ มอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ ปฏิบัติงานในนามขององค์การระหว่าง
ประเทศนั้น
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(๗)๔ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๘) ๕ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๙)๖ (ยกเลิก)

๒

มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๕
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖
มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” (๙) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

“ผู้ ด ารงตาแหน่ งระดั บ สู ง ”๗ หมายความว่า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ
กระทรวง ทบวง หรื อ กรมส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น ปลั ด กระทรวงกลาโหม ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
ผู้บัญชาการเหล่าทัพสาหรับข้าราชการทหาร ผู้ดารงตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และผู้ดารงตาแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
“ผู้บริหารระดับสูง”๘ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการระดับต้น
หรือเทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อานาจหรือได้รับมอบหมาย
ให้ใช้อานาจทางปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแล
หน่วยงานดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้อานวยการกอง”๙ หมายความว่า ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการระดับต้น
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้เ สีย หาย” หมายความว่า ผู้เ สีย หายจากการกระทาอัน เป็น เหตุใ ห้เ จ้า หน้า ที่ข องรัฐ
ร่ารวยผิดปกติ การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทาการอั นเป็นมูลที่จะนาไปสู่การถอดถอนจากตาแหน่ง
การดาเนิ น คดี อาญา การขอให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ นของแผ่ น ดิน หรือการดาเนิ นการทางวินั ย ตามที่บั ญญั ติ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทา
ดังกล่าวด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ซึ่งคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ ง ชาติ ได้ แต่ งตั้ งให้ ปฏิ บัติ การตามพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
๗

มาตรา ๔ บทนิย ามคาว่า “ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘
มาตรา ๔ บทนิย ามคาว่า “ผู้บ ริห ารระดับ สูง ” เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๙
มาตรา ๔ บทนิย ามคาว่า “ผู้อานวยการกอง” เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
“พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ” หมายความว่า เลขาธิก าร และข้า ราชการในสัง กัด สานั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ หรือพนักงาน
ซึ่งมาช่วยราชการในสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“พนั กงานไต่ส วน”๑๐ หมายความว่า ผู้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งให้ ปฏิบัติห น้าที่
ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ โดยแต่ง ตั้ง จากพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ซึ่ง ดารงตาแหน่ง ระดับ
ชานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตน
มิได้มีตาแหน่งหรื อหน้าที่นั้ น หรื อใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” หมายความว่า การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเมื่อพ้นจากตาแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับตาแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สิน
ลดลงผิดปกติ
“ร่ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่
หรือใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่
มาตรา ๕ ให้ป ระธานกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติรัก ษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือระเบียบกับแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้

๑๐

มาตรา ๔ บทนิย ามคาว่า “พนัก งานไต่ส วน” เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

หมวด ๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๖ ๑๑ ให้ มีค ณะกรรมการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต แห่ งชาติ เรี ยกโดยย่ อ
ว่ า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการอื่ น อี ก แปดคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
ให้ป ระธานวุฒิส ภาเป็น ผู้ล งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ
มาตรา ๗๑๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหากรรมการจ านวนห้ า คน ประกอบด้ ว ยประธานศาลฎี ก า
ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูง สุด ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรและผู้นาฝ่า ยค้า น
ในสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการ
สรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจานวนเก้าคนเสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอ
พร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือก
บุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใด
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
(๒) ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเรี ย กประชุ ม วุ ฒิ ส ภาเพื่ อ มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีที่
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานวุ ฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่วุฒิสภา
ไม่เ ห็น ชอบในรายชื่อ ใด ไม่ว ่า ทั้ง หมดหรือ บางส่ว นให้ส ่ง รายชื่อ นั้น กลับ ไปยัง คณะกรรมการสรรห า
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดาเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติ
ยืน ยัน ตามมติเ ดิม ด้ว ยคะแนนเอกฉัน ท์ ให้ส ่ง รายชื่อ นั ้น ให้ป ระธานวุฒ ิส ภาน าความกราบบัง คมทูล
เพื่อ ทรงแต่ง ตั้ง ต่อ ไป แต่ถ้า มติที่ย ืน ยัน ตามมติเ ดิม ไม่เ ป็น เอกฉัน ท์ใ ห้เ ริ่ม กระบวนการสรรหาใหม่
ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดาเนินการดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาบุคคลตาม (๑) ได้ภายในเวลาที่กาหนดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีก าแต่ง ตั้ง ผู้พิพ ากษาในศาลฎีก าซึ่ง ดารงตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า ผู้พิพ ากษาศาลฎีก าจานวนสามคน
และให้ที่ป ระชุม ใหญ่ตุล าการศาลปกครองสูง สุด แต่ง ตั้ง ตุล าการในศาลปกครองสูง สุด จานวนสอง คน
เป็นกรรมการสรรหาเพื่อดาเนินการตาม (๑) แทน

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑

มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๒

มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

ให้ ผู้ ได้ รั บ เลื อกตามวรรคหนึ่ งประชุ มและเลื อ กกั นเองให้ คนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
มาตรา ๘ ๑๓ ผู ้ไ ด้ร ับ การเสนอชื่อ เป็น กรรมการต้อ งเป็น ผู ้ซึ่ง มีค วามซื่อ สัต ย์ส ุจ ริต
เป็นที่ประจักษ์มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๙๑๔ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เคยเป็ นรัฐ มนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสู งสุ ด
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือ เคยรับ ราชการในต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่า รองอัย การสูง สุด อธิบ ดีห รือ ผู ้ด ารงต าแหน่ง ทางบริห าร
ในหน่วยราชการที่มีอานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคยเป็น
ทนายความ หรือ ผู้แ ทนองค์ก ารพัฒ นาเอกชน หรือ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ที่มีอ งค์ก รวิช าชีพ ตามกฎหมาย
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปีนับถึงวันที่ ได้รับการเสนอชื่อ
ซึ ่ง สภาทนายความ หรือ องค์ก ารพัฒ นาเอกชน หรือ องค์ก รวิช าชีพ นั ้น ให้ก ารรับ รองและเสนอชื ่อ
เข้าสู่กระบวนการสรรหา
มาตรา ๑๐๑๕ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) เป็น หรือ เคยเป็น สมาชิก หรือ ผู้ดารงตาแหน่ง อื่น ของพรรคการเมือ งในระยะสามปี
ก่อนดารงตาแหน่ง
(๓) เป็ น ตุล าการศาลรั ฐ ธรรมนูญ กรรมการการเลื อกตั้ง ผู้ ตรวจการแผ่น ดิน กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๗) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๙) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๑๐) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๔

มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๕

มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาให้ จาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้ าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๑๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑
(๑๖) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๑๑๖ ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดาเนิ นธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
เมื่ อวุ ฒิ ส ภาให้ ความเห็ น ชอบบุค คลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) โดยได้รั บ ความยิ นยอม
ของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากการเป็นบุคคล
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๔) แล้ว
ซึ่ง ต้อ งกระทาภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้รับ เลือ กหรือ ได้รับ ความเห็น ชอบ แต่ถ้า ผู้นั้น มิไ ด้ล าออก
หรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็นกรรมการ และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการซึ่ง พ้น จากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติห น้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่ง ตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพ้น จาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

๑๖

พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๖
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
เมื่ อ มีก รณี ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก รรมการเท่ าที่ เ หลื อ อยู่ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ต่ อ ไปได้ และให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๔๑๗ เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่ง ให้เริ่มดาเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๓ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา
มาตรา ๑๕ ๑๘ ให้ก รรมการมีห น้า ที่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ของตน
คู่ส มรส และบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิติภ าวะ รวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุ คคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ต่อประธานวุฒิ สภาเมื่อเข้ารับตาแหน่งและพ้นจากตาแหน่ง
และให้ นาบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ตามวรรคหนึ่ง จะเปิด เผยได้แ ต่เ ฉพาะกรณี
ที่ต้อ งดาเนิน การตามวรรคสาม หรือ เพื่อ ประโยชน์ต่อ การพิจ ารณาพิพ ากษาคดีห รือ การวินิจ ฉัย ชี้ข าด
และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีที่เจ้าของบัญ ชี
แสดงรายการทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น นั้ น ยิ น ยอมให้ มี ก ารเปิด เผย ซึ่ง ในกรณี นี้ใ ห้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วย
โดยอนุโลม

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๗

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๘

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๖ ๑๙ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้ อ งขอต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาว่ า กรรมการผู้ ใ ดกระท าการขาดความเที่ ย งธรรม จงใจฝ่ า ฝื น รั ฐ ธรรมนู ญ
หรือ กฎหมาย หรือ มีพ ฤติก ารณ์ที่เ ป็น การเสื่อ มเสีย แก่เ กีย รติศัก ดิ์ข องการดารงตาแหน่ง อย่า งร้า ยแรง
เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่งได้
มติของวุฒิสภาให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา ๑๗ ๒๐ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิก วุฒิส ภา หรือ สมาชิก ของทั้ง สองสภา
มีจานวนไม่น้อ ยกว่า หนึ่งในห้า ของจานวนสมาชิกทั้ง หมดเท่า ที่ มีอยู่ข องทั้งสองสภามีสิท ธิเข้า ชื่อ ร้องขอ
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการผู้ใดร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว กระทาการ
ตามวรรคหนึ่ง เป็น ข้อ ๆ ให้ชัดเจนและให้ยื่นต่อ ประธานวุฒิส ภา เมื่อ ประธานวุฒิส ภาได้รับคาร้อ งแล้ว
ให้ส่งคาร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาสั่งรับคาร้อง กรรมการ
ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองให้ยกคาร้องดังกล่าว
ในกรณีที่กรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ตามวรรคสาม และมีกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคล
ซึ่ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้า มเช่นเดีย วกับ กรรมการ ทาหน้า ที่เป็นกรรมการเป็น การชั่ว คราว
โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งได้จนกว่ากรรมการที่ตนดารงตาแหน่งแทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่า
จะมีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองว่าผู้นั้นกระทาความผิด
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาให้ยกคาร้อง
ให้กรรมการทีย่ ุติการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสามมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์อื่นใด
ในระหว่างที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นเต็มจานวน
การดาเนินคดีในชั้นศาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๑๘ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๙

มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๒๐

มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

หมวด ๒
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๙๒๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามหมวด ๕
การถอดถอนจากตาแหน่ง
(๒) ไต่ส วนข้อ เท็จ จริง และสรุป สานวนพร้อ มทั้ง ทาความเห็น เพื่อ ส่ง ไปยัง อัย การสูง สุด
เพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามหมวด ๖ การดาเนินคดีอาญา
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
(๓) ไต่ ส วนและวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ บุ ค คลตาม (๒) และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) ไต่ ส วนและวิ น ิ จ ฉั ย ว่ า ผู ้ ดารงตาแหน่ ง ทางการเมื อ งอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ บุ ค คลตาม (๒)
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ข้ า ราชการซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ ผู้ อ านวยการกอง
ร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด
ต่อ ตาแหน่ง หน้า ที่ใ นการยุติธ รรมหรือ ความผิด ที่เ กี่ย วข้อ งกัน รวมทั้ง ดาเนิน การกับ เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ
หรือข้าราชการในระดับ ต่ากว่าที่ร่ว มกระทาความผิดกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือที่กระทาความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดาเนินการด้ว ยตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔/๑)๒๒ ไต่ส วนและวินิ จ ฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่ า งประเทศหรื อ บุ ค คลใด กระทาความผิ ด ตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔
และมาตรา ๑๒๓/๕
(๔/๒)๒๓ ไต่สวนและวินิจฉัยการกระทาความผิดที่อยู่ในอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งได้กระทาลงนอกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๕) กาหนดตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๑

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๒๒

มาตรา ๑๙ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๒๓

มาตรา ๑๙ (๔/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

(๖) ตรวจสอบความถูกต้อ งและความมีอ ยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
(๗) กากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๘) ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารเปิด เผยบัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ส ิน และหนี ้ส ิน
และเอกสารประกอบของผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร แล ะสมาชิก
วุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๙) ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารการยื ่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ส ิน และหนี ้ส ิน
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิ ส ภาทุกปี ทั้งนี้ ให้ ประกาศรายงานดั งกล่ าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณะด้วย
(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ สภา ศาล
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ว ยงานของรัฐ เพื่อ ป้อ งกัน หรือ ปราบปรามการทุจ ริต ต่อ หน้า ที่
การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
(๑๒) ดาเนิน การส่งเรื่องให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอให้ศาลมีคาสั่ง หรือคาพิพ ากษา
ให้ย กเลิก หรือ เพิก ถอนสิท ธิห รือ เอกสารสิท ธิที่เ จ้า หน้า ที่ข องรัฐ ได้อ นุมัติห รือ อนุญ าตให้สิท ธิป ระโยชน์
หรือ ออกเอกสารสิท ธิแ ก่บุค คลใดไปโดยมิช อบด้ว ยกฎหมายหรือ ระเบีย บของทางราชการอัน เป็น เหตุ
ให้เสียหายแก่ทางราชการ
(๑๓) ดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งดาเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๔) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ด้ า นการต่ า งประเทศโดยเป็ นศู น ย์ก ลางความร่ว มมือ ระหว่ า ง
ประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต
(๑๔/๑)๒๔ ด าเนิน การตามค าร้อ งขอความช่ว ยเหลือ จากต่า งประเทศในคดีท ุจ ริต
ที่ผู้ประสานงานกลางตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดาเนินการหรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่คาร้องขอความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
(๑๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
๒๔

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

(๑๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗) ดาเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดาเนินคดีตามที่เห็นสมควรต่อไป
หรืออาจส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดาเนินการต่อไปก็ได้
การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔/๑) (๔/๒) และ (๖)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่ส วนเป็นผู้รับผิดชอบสานวนเพื่อดาเนินการแทนก็ได้
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด๒๕
มาตรา ๒๐๒๖ การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๒๑ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
การนัดประชุมต้องทาเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทาหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการ
ที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อย
ในการประชุม ให้ประธานกรรมการมีอานาจออกคาสั่งใด ๆ ตามความจาเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๒๓ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ไม่ว่า เป็น การลงมติใ นการวินิจ ฉัย หรือ ให้ค วามเห็น ชอบตามบทบัญ ญัติแ ห่ง พระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้๒๗
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๔ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้า มีค วามเห็น แย้ง ให้บ ัน ทึก ความเห็น แย้ง พร้อ มทั้ง เหตุผ ลไว้ใ นรายงานการประชุม
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกไว้ด้วย
๒๕

มาตรา ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๖

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๒๗

มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีคาสั่ง ให้ข้า ราชการ พนัก งาน หรือ ลูก จ้า งของหน่ว ยราชการ หน่ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบั ติการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรื อ เรี ย กเอกสารหรื อหลั กฐานที่ เกี่ ยวข้ องจากบุค คลใด หรื อ เรี ยกบุ คคลใดมาให้ ถ้ อยคาหรือ ให้
ให้ถ้อยคาเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง
(๒) ดาเนิน การขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทาการ
หรื อสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรื อในระหว่างเวลาที่มีก ารประกอบกิจ การเพื่อ ตรวจสอบ ค้น ยึด หรือ อายัด เอกสาร ทรัพ ย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว
ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๓) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานเอกชนดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๓/๑)๒๘ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยทาข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนั บสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าตอบแทน
ของพยานบุ ค คล และเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เรื่ อ งอื่ น ใดเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๒๕/๑ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะแจ้ง ให้ห น่ว ยงาน หรือสถาบัน การเงิน ใดดาเนิน การจัด ให้ก รรมการหรือ อนุก รรมการไต่ส วน
เข้า ถึง ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ผู้ถูก กล่า วหา หรือ บุค คลอื่น ที่มีห ลัก ฐานเพีย งพอว่า เกี่ย วข้อ งในเรื่อ งที่ก ล่า วหา
เพื่อ ประโยชน์ใ นการไต่ส วนข้อ เท็จ จริง หรือ เพื่อ ประโยชน์ใ นการพิจ ารณาของคณะกรรมการ ป .ป.ช.
หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก รรมการหรื ออนุ ก รรมการไต่ ส วนจะขอเข้า ถึ ง ข้ อ มู ล
ของหน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ทั้งนี้
ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๘

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

๒๙

มาตรา ๒๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

ข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดที่กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้
มาตรา ๒๖ ในการด าเนิ น คดี อ าญากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาข้อเท็จ จริ งและรวบรวมพยานหลั กฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ
(๒) ดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทาความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่า
ข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการต่อไป
ในการแสวงหาข้ อเท็จ จริ งและรวบรวมพยานหลั กฐานตาม (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวน ดาเนินการแทนก็ได้๓๐
การดาเนิน การของพนัก งานไต่ส วนตามวรรคสอง ให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด๓๑
มาตรา ๒๗๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ มีอานาจลงนามในหนังสือเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้า ที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการนี้ป ระธานกรรมการ กรรมการ หรือ เลขาธิก าร จะมอบหมายให้
รองเลขาธิการหรือผู้ช่ว ยเลขาธิการดาเนินการแทนก็ได้ โดยสาหรับกรณีตามมาตรา ๒๘/๒ มาตรา ๓๗/๒
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕/๑ ให้สามารถมอบหมายให้พนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสานวนลงนามแทน
ด้วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๒๘ ๓๓ ในกรณีที่ไ ม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ส ามารถปฏิบัติ
ได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการแทน
ให้ผู้ทาหน้าที่ประธานกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับประธาน
กรรมการ

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๐

มาตรา ๒๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๓๑

มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๓๒

มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๓๓

มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๒๘/๑ ๓๔ ในกรณีที่มีการตั้งคณะทางานขึ้นระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
อัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้สานักงาน ป.ป.ช. ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
โดยคณะทางานมีอานาจหน้าที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์
แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคาร้องต่อศาลหรือฟ้องคดีต่อไป
มาตรา ๒๘/๒๓๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการต้องยื่นคาร้องต่อศาลหรือมีอานาจฟ้องคดีเอง คณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ แล้ว แต่กรณี จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานไต่ส วนซึ่งมีวุฒิการศึกษา
ในระดับ เนติบัณฑิตหรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานดาเนินการดังกล่าวในศาลแทนในฐานะผู้รับมอบอานาจ หรือจะพิจารณาแต่งตั้งทนายความ
เพื่อดาเนินคดีแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้ พ นั ก งานไต่ ส วนซึ่ ง ได้ รั บ มอบอานาจให้ ดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง มี อานาจว่ า ความ
และดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใด ๆ ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมในการไต่สวนข้อเท็จจริงพิจารณาหรือวินิจฉัย
เรื่องดังกล่าว
มาตรา ๓๐ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ
หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หากผู้ใดชี้ช่อง
แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกตรวจสอบ
รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร่ารวยผิดปกติ หรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
โดยคาสั่งถึงที่สุดของศาลแล้ว ให้ผู้นั้นได้เงินสินบนตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๓๑๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
(๒) ให้อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
ในการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่และมีอานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๔

มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๓๕

มาตรา ๒๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๓๖

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

เช่น เดียวกับ พนั กงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ ที่ ได้รับ
มอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ตารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดาเนินการก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในการจับ คุมขัง
และการปล่ อ ยชั่ ว คราว ส าหรั บ การจั ด การให้ ไ ด้ ตั ว ผู้ ถู ก กล่ า วหามาด าเนิ น คดี ให้ น าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ นิ
ส่วนที่ ๑
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๓๒ ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งมี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น
และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตาแหน่งหรือวันที่พ้น
จากตาแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตาแหน่งและพ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี ตามแบบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด๓๗
ทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ที่ต้อ งแสดงรายการให้ร วมทั้ง ทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ในต่า งประเทศ
และให้ร วมถึงทรัพย์สิน ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแ ล
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย๓๘
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ งตามวรรคหนึ่ง ผู้ใ ดดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง
มากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้ผู้นั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกตาแหน่ง ตามระยะเวลา
การยื่นบัญชีที่กาหนดไว้สาหรับตาแหน่งนั้น ๆ
มาตรา ๓๓ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๒ ให้ยื่นพร้อม
เอกสารประกอบซึ่งเป็นสาเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรั พย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้งสาเนา
แบบแสดงรายการภาษีเ งิน ได้บุ คคลธรรมดาในรอบปีภ าษีที่ผ่ านมา โดยผู้ ยื่นจะต้องลงลายมือชื่ อรับรอง
ความถูกต้องกากับ ไว้ในบั ญชีและส าเนาหลั กฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดทารายละเอียดของเอกสาร
ประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นด้วย และต้องยื่นภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับตาแหน่ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
๓๗

มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๘

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๓๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๓) ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่างดารงตาแหน่ง
หรื อก่อนยื่ น บั ญชีห ลั งจากพ้นจากตาแหน่ ง ให้ ทายาทหรือผู้ จัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิ น
และหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดารงตาแหน่งนั้นตายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ดารงตาแหน่งตาย
ผู้ดารงตาแหน่งนายกรั ฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่มีอยู่ จ ริ งในวัน ครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ ยื่นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย๓๙
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่เพื่อไปดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองอื่นภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วั นที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าว ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้น
มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ จะแจ้งต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช.
เพื่อขอใช้บั ญชีแสดงรายการทรัพย์สิ นและหนี้สินดังกล่าวแทนการยื่นใหม่ก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สิ นและหนี้สิ น
ของผู้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ จะยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งจะกาหนดให้นาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ด้วยก็ได้๔๐
ความในวรรคสามให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินไว้แล้ว และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินสาหรับตาแหน่งอื่นซึ่งได้รับ
แต่งตั้งดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด๔๑
มาตรา ๓๔๔๒ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ผู้ใ ดจงใจไม่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้ สิน และเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายในเวลาที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ก าหนด หรื อ จงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น
และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบด้ ว ยข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรแจ้ ง ให้ ท ราบ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป
และเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช.
เสนอแล้ว ให้ผู้นั้น พ้น จากตาแหน่ง ในวัน ที่ศ าลฎีก าแผนกคดีอ าญาของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง
วินิจฉัย และห้ามมิให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี
๓๙

มาตรา ๓๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๐

มาตรา ๓๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๔๑

มาตรา ๓๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๔๒

มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการ
ที่ผู้นั้นได้กระทาไปในตาแหน่งดังกล่าว รวมทั้งการได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวันที่ความปรากฏ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาห้าปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งดังกล่าว
มาตรา ๓๕ ๔๓ เมื่อ ได้รับ บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ตามมาตรา ๓๓ แล้ว ให้ป ระธานกรรมการหรือกรรมการซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือ ชื่อ
หรือกระทาด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อกากับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งอื่น
จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด
และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือในกรณีที่เจ้าของ
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการเปิดเผย
การเปิ ด เผยบั ญ ชีแสดงรายการทรัพย์สิ นและหนี้ สิ นและเอกสารประกอบตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย
ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพราะเหตุที่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตาแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้นแล้วจัดทารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู ้ด ารงตาแหน่ง ทางการเมือ งผู ้ใ ดพ้น จากต าแหน่ง หรือ ตาย
และปรากฏว่าผู้นั้นหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจทาการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารง
ตาแหน่ง ทางการเมือ งหรือ ของกองมรดกได้โ ดยไม่ต้อ งอาศัย บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ส ิน และหนี้ส ิน
ที่จ ะต้ องยื่ น ตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓) ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการเปรี ยบเที ยบทรั พย์สิ น
๔๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

และหนี้ สิ น ที่มี อยู่ ในวั น ที่ พ้น จากต าแหน่ ง หรื อตาย กับ บัญ ชีแ สดงรายการทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ไ ด้ยื่ นไว้
เมื่อครั้งเข้ารับตาแหน่ง แล้วจัดทารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗/๑๔๔ รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให้รายงานว่า
มีความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่ แต่ในกรณีที่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติหรือเป็นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง จะแสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗/๒๔๕ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจากการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สิน
รายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน
หรือ ปรากฏพฤติก ารณ์ว่ามีก ารถือ ครองทรัพ ย์สิน แทน อัน มีลักษณะเป็น การมีท รัพ ย์สิน เพิ่ม ขึ้น ผิด ปกติ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนิน การตรวจสอบธุร กรรมทางการเงิน หรือ การได้ม าซึ่ง ทรัพย์สิน
และหนี้สินนั้นได้ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นบัญชีที่มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้
ต่อเมื่อมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว
ในการตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน และหนี ้ส ิน ตามพระราชบัญ ญัต ิป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจเรีย กข้อมูล เกี่ย วกับการทาธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง
กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจากสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมทางการเงิน
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้อานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ด้วย
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง
และความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๑) (๒)
และ (๓) และมาตรา ๒๕/๑ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ผ ลการตรวจสอบปรากฏว่าทรัพ ย์สิ นมีความเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้ น
ผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ทายาทหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี
ชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๔

มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๔๕

มาตรา ๓๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธาน
กรรมการส่ง เอกสารทั้ง หมดที่มีอ ยู่พ ร้อ มทั้ง รายงานผลการตรวจสอบไปยัง อัย การสูง สุด เพื่อ ดาเนิน คดี
ในศาลฎีก าแผนกคดีอ าญาของผู ้ดารงต าแหน่ง ทางการเมือ ง เพื่อ ให้ท รัพ ย์ส ิน ที ่เ พิ ่ม ขึ้น ผิด ปกตินั ้น
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่ างที่ ยั ง ไม่ มีค าสั่ ง ของศาลฎี กาแผนกคดีอ าญาของผู้ ดารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคาสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิ นที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นไว้ชั่วคราวก็ได้
และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม๔๖
ส่วนที่ ๒
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มาตรา ๓๙ ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตาแหน่ง ทุกสามปี
ที่อยู่ในตาแหน่ง และเมื่อพ้นจากตาแหน่ง ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๑) ประธานศาลฎีกา
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๔) อัยการสูงสุด
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง
(๖)๔๗ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๙) รองประธานศาลฎีกา
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๑๑) หัวหน้าสานักตุลาการทหาร
(๑๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๑๔) รองอัยการสูงสุด
(๑๕) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง

๔๖

มาตรา ๓๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๗

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๓๙ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นจากตาแหน่งของบุคคลตาม (๑) (๔)
(๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ยื่นเมื่อผู้นั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาใช้บังคับ
กับ การแสดง การยื่น การรับ บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน และการตรวจสอบความถูก ต้อ ง
และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม๔๘
มาตรา ๔๐ ๔๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจกาหนดตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมจากมาตรา ๓๙ ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑)๕๐ ในกรณีที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดารงตาแหน่งผู้ บริห ารระดับสูง ให้ นาบทบัญญัติ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งต่ากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) ให้การยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด โดยจะกาหนดให้ยื่ นบั ญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิ นเป็นระยะหรือให้มีการแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไว้เดิมด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้
มาตรา ๔๑๕๑ บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้กาหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความ
อั น เป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรแจ้ ง ให้ ท ราบ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่ อ งให้ ศ าลฎี ก า
แผนกคดี อ าญาของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งวินิ จ ฉั ย ต่ อ ไป และให้ ผู้ นั้ นพ้ น จากต าแหน่ ง นั บ แต่ วั น ที่
มีคาวินิจฉัยว่ามีการกระทาดังกล่าว และห้ามมิให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่
พ้น จากตาแหน่ งแต่ไ ม่กระทบกระเทือ นกิ จการที่ ผู้ นั้ นได้ก ระท าไปในตาแหน่ง ดัง กล่ า ว รว มทั้ง การได้รั บ
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
๔๘

มาตรา ๓๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๙

มาตรา ๔๐ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕๐

มาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๑
มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ที่มีก ารยื่น ไว้แก่ผู้มีส่ว นได้เสีย ได้ ถ้า เป็น ประโยชน์ในการดาเนินคดีห รือการวินิจ ฉัยการกระทาความผิด
หรื อในกรณีที่เจ้ าของบั ญชีแสดงรายการทรัพย์สิ นและหนี้สิ นนั้ นยินยอมให้ มีการเปิ ดเผยตามหลั กเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔๒๕๒ ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การไต่สวนข้อเท็จจริง
มาตรา ๔๓๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ประธานวุฒิส ภาส่ง เรื่อ งให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนิน การไต่ส วนข้อ เท็จ จริง
เนื่องจากได้มีการเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตาแหน่งตามมาตรา ๕๙
หรือกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่งเนื่องจากเป็นการกระทาผิดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๒) มีกรณีที่ต้องดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๖๖
(๓) มีการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๗๕
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระทาความผิด
ตามมาตรา ๘๘
(๕) มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
(๖)๕๔ มีกรณีที่ต้องดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๙๙/๑
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดขึ้นจะต้องไม่กระทบ
ถึง สิท ธิข องบุค คลในกระบวนการยุติธ รรม และจะต้อ งไม่ทาให้สิท ธิใ นการต่อ สู้ค ดีข องผู้ถูก กล่า วหา
ลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

๕๒

มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕๓

มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕๔

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่
อันเป็นสาระสาคัญแก่การไต่สวน
(๒) ผู้ ถู ก กล่ า วหาเป็ น บุ ค คลคนเดี ย วกั บ ผู้ ถู ก กล่ า วหาในเรื่ อ งที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการไต่ ส วน
ข้อเท็จจริงและมูลกรณีแห่งการกล่าวหาเป็นเรื่องเดียวกัน
มาตรา ๔๔/๑๕๕ ก่อนดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาจมอบหมายให้เลขาธิการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหานั้น
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
โดยให้ถือว่าเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๔/๒ ๕๖ เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ รั บเรื่ อ งกล่ า วหาใดไว้ พิจ ารณาไต่ ส วน
ข้อเท็จจริงแล้ว บรรดาสิ่งของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มาตามมาตรา ๔๔/๑ ให้ถือเป็นอันใช้ได้
และสามารถนามาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสานวนคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงได้
มาตรา ๔๕๕๗ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้ง
คณะอนุก รรมการไต่ส วนเพื่ อ ดาเนิน การแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไ ด้ ทั้ง นี้ การปฏิบัติห น้า ที่ข อง
คณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
คณะอนุก รรมการที ่แ ต่ง ตั ้ง ตามวรรคหนึ ่ง ต้อ งประกอบด้ว ยประธานอนุก รรมการ
และอนุก รรมการตามที ่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยมีพ นัก งานเจ้า หน้า ที่เ ป็น อนุก รรมการ
และเลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนกรณี
ตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความเหมาะสม
กับฐานะ ระดับของตาแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร
มาตรา ๔๕/๑๕๘ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้พนักงาน
ไต่สวนดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปสานวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ในการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ พ นั ก งานไต่ ส วนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามวรรคหนึ่ ง มี อ านาจ
ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๕๕

มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๕๖

มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๕๗

มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๕๘

มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการไต่สวน
(๑)๕๙ รู้ เห็น เหตุการณ์หรื อเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่ าวหาในฐานะอื่น
ที่มิใช่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนมาก่อน
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็น ผู้ก ล่า วหาหรือ เป็น คู่ส มรส บุพ การี ผู้สืบ สัน ดาน หรือ พี่น้อ งร่ว มบิด ามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๕) มีค วามสัม พัน ธ์ใ กล้ช ิด ในฐานะญาติห รือ เป็น หุ ้น ส่ว นหรือ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน
หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นอนุกรรมการไต่สวน ให้อนุกรรมการ
ผู้นั้น แจ้ง ต่อประธานกรรมการโดยเร็ว ระหว่างนั้นห้า มมิใ ห้อนุกรรมการผู้นั้นยุ่งเกี่ยวกับการดาเนิน การ
ของคณะอนุกรรมการไต่สวน
ความในวรรคสองให้ใ ช้บัง คับ ในกรณีที่ผู้ถูก กล่า วหาคัด ค้า นว่า อนุก รรมการผู้ใ ดมีเ หตุ
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการไต่สวนแทน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๔๗ ในการดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และกาหนดระยะเวลาตามสมควรที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาจะมาชี้ แ จงข้ อ กล่ า วหาแสดงพยานหลั ก ฐาน
หรือนาพยานบุคคลมาให้ปากคาประกอบการชี้แจง
ในการชี้แ จงข้อ กล่า วหาและการให้ป ากคาของผู้ถูก กล่า วหา ให้มีสิท ธินาทนายความ
หรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคาของตนได้
มาตรา ๔๘ กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน การรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
หรือการถามปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีอนุกรรมการไต่สวนอย่างน้อยสองคนร่วมในการดาเนินการ
ในจ านวนนั้ น จะต้ อ งเป็ น อนุ ก รรมการไต่ ส วนที่ เ ป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คน แต่ ถ้ า
เป็นการรับฟังคาชี้แจงหรือการถามปากคาบุคคลตามมาตรา ๕๘ จะต้องมีอนุกรรมการไต่สวนที่เป็นกรรมการ
เข้าร่วมดาเนินการด้วย
ห้า มมิใ ห้อ นุก รรมการไต่ส วนทาหรือ จัด ให้ทาการใด ๆ ซึ่ง เป็น การล่อ ลวงหรือ ขู่เ ข็ญ
หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจให้เขาให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ ในเรื่องที่กล่าวหานั้น

๕๙

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๔๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน ให้คณะอนุกรรมการ
ไต่สวนมีอานาจดาเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย
มาตรา ๕๐ เมื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้จัดทาสานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานกรรมการ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและตาแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓)๖๐ ข้อกล่าวหา คาแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จาก
การไต่สวนข้อเท็จจริง
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
มาตรา ๕๑ เมื่อประธานกรรมการได้รับสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๕๐ แล้ว
ให้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความเป็ น ธรรม ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการไต่ ส วน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้คณะอนุกรรมการไต่ส วนชุดเดิมไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ทาการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแทนก็ได้
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้กรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เข้าร่วมประชุมพิจารณาสานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นกรรมการซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเนื่องจากได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นอนุกรรมการไต่สวน
มาตรา ๕๓ ๖๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติ
วินิจ ฉัย ว่าข้อกล่าวหามีมูล หรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉั ยว่า ข้อกล่า วหาใดไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงาน
ป.ป.ช. จัดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุผลที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวได้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๕๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตามมาตรา ๕๓ แล้ว ถ้าข้อกล่ าวหานั้น
เป็นเรื่องที่ประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผู้เสียหายยื่นคาร้องเพื่อดาเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๔๓ (๒) ให้ประธานกรรมการส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจ้งไปยังผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี
โดยเร็ว
๖๐

มาตรา ๕๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๖๑

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

รายงานตามวรรคหนึ่งต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมการพิจารณาและต้องระบุ
ความเป็นมาหรือข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย
และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
มาตรา ๕๕๖๒ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล และข้อกล่าวหานั้น
เป็น เรื่อ งตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) นับ แต่วัน ที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีม ติดัง กล่า ว ผู้ถูก กล่า วหา
จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
จะมีคาพิพากษา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้ประธานกรรมการ
ส่งรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
(๑)๖๓ ประธานวุฒิสภา ถ้าข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒)
(๒) อัย การสู งสุ ด ถ้ าผลการไต่ส วนข้ อเท็ จจริงปรากฏว่า มีมูล ความผิ ด อาญาหรื อร่ารวย
ผิดปกติและผู้ ถูกกล่าวหาเป็นบุ คคลตามมาตรา ๕๘ เว้นแต่อัยการสู งสุด หรือ เป็นข้าราชการการเมืองอื่น
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒)
(๓) อัย การสู งสุ ด ถ้ าผลการไต่ส วนข้ อเท็ จจริงปรากฏว่า มีมูล ความผิ ด อาญาหรื อร่ารวย
ผิดปกติและผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
(๔) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา ถ้าผลการไต่สวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีมูลความผิดทางวินัย หรือมีมูลความผิดต้องให้พ้นจากตาแหน่ง และผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าข้อกล่าวหาใดที่ประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา ๔๓ (๑)
เป็นเรื่องสาคัญ จะแยกทารายงานเฉพาะข้อกล่าวหานั้นส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาก่อนก็ได้
มาตรา ๕๗ ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตาแหน่ง
หรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการ
ไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ จะด าเนิ น คดี อ าญา ด าเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ขอให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น
แล้วแต่กรณี ต่อไปได้
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาพ้ น จากต าแหน่ ง หรื อ พ้ น จากราชการอั น เนื่ อ งมาจากความตาย
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปได้

๖๒

มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแ ก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๖๓
มาตรา ๕๖ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

หมวด ๕
การถอดถอนจากตาแหน่ง
มาตรา ๕๘ ๖๔ เมื่อ ปรากฏว่าผู้ดารงตาแหน่ง ดัง ต่อไปนี้ผู้ใ ดมีพ ฤติก ารณ์ร่ารวยผิดปกติ
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติธ รรม ส่อ ว่า จงใจใช้อานาจหน้า ที่ขัด ต่อ บทบัญ ญัต ิแ ห่ง รัฐ ธรรมนูญ หรือ กฎหมายหรือ ฝ่า ฝืน
หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริย ธรรมอย่า งร้า ยแรง วุฒ ิส ภามีอานาจดาเนิน การถอดถอนผู้นั้น
ออกจากตาแหน่งได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(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) หัวหน้าสานักตุลาการทหาร
(๑๗) รองอัยการสูงสุด
(๑๘) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
(๑๙) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงหรือผู้ดารงตาแหน่งระดับอื่นที่เทียบเท่า

๖๔

พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๕๘/๑ ๖๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับรายงานจากผู้ตรวจการแผ่ นดิน
ขอให้ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้บริหารระดับสูง อันเนื่องมาจากกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งกระทาการฝ่ าฝื น
หรือ ไม่ป ฏิบ ัติต ามมาตรฐานทางจริย ธรรมอย่า งร้า ยแรงนั้น มีมูล ให้ร ายงานไปยัง ประธานวุฒิส ภา
เพื่อให้ ป ระธานวุฒิ ส ภาจั ดให้ มีการประชุมวุฒิส ภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ ดารงตาแหน่งดังกล่ าวโดยเร็ว
และให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
ต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออกจากตาแหน่งได้๖๖
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตาแหน่งได้
มาตรา ๖๐ กรณีป ระชาชนร้องขอให้ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออกจาก
ตาแหน่ ง ต้ องมี ผู้ ริ เริ่ ม รวบรวมรายชื่ อจ านวนไม่ เกิ นหนึ่ งร้อ ยคนเพื่ อด าเนิ นการจั ดทาคาร้องและรับ รอง
ลายมือชื่อของประชาชนที่เข้าชื่อจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน๖๗
ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อและผู้เข้าชื่อต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อต้องไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภาก่อนเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชน
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
มาตรา ๖๑ การร้องขอให้ถอดถอนจากตาแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ต้องทาเป็นหนังสือ
ระบุ ชื่ อ อายุ ที่ อ ยู่ หมายเลขประจ าตั ว ประชาชนพร้ อมส าเนาบั ตรประจาตั ว ประชาชน บัต รประจ าตั ว
ประชาชนที่ ห มดอายุ หรื อ บั ต รหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดของทางราชการที่ มี รู ป ถ่ า ยสามารถแสดงตนได้
และลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้ ร้ อ งขอ โดยระบุ วั น เดื อ น ปี ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ ให้ ชั ด เจน และต้ อ งระบุ พ ฤติ ก ารณ์
ที่กล่าวหาผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๕๘ เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทาง
ทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
หรือส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และต้ องระบุพยานหลักฐาน

๖๕

พ.ศ. ๒๕๕๔

๖๖

มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖๗
มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

หรื อเบาะแสตามสมควรและเพีย งพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดาเนิน การไต่ส วนข้อ เท็จ จริง ต่อ ไปได้
และให้ยื่นคาร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อ
ไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ส มาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรร้อ งขอให้ถ อดถอนผู้ดารงตาแหน่ง
ตามมาตรา ๕๘ ออกจากตาแหน่ง หรือในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตาแหน่ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ๖๘ เมื่ อประธานวุฒิ ส ภาได้รับ คาร้ องขอแล้ ว ให้ ประธานวุฒิ ส ภาด าเนิ นการ
ตรวจสอบและพิจารณาว่าคาร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๖๑
หรือ มาตรา ๖๒ ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้รับ คาร้อ งขอ ในกรณีที่เ ห็น ว่า ถูก ต้อ ง
และครบถ้ว นแล้ว ให้ป ระธานวุฒิส ภาส่ง เรื่อ งให้ค ณะกรรมการ ป .ป.ช. เพื่อ ดาเนิน การตามหมวด ๔
การไต่ส วนข้อ เท็จ จริง โดยเร็ว หากเห็น ว่า คาร้อ งขอไม่ถูก ต้อ งหรือ ไม่ค รบถ้ว น ให้ป ระธานวุฒิส ภา
แจ้ งให้ผู้ ร้ องขอหรื อผู้ริ เริ่ มทราบโดยเร็ วเพื่อดาเนินการให้ ถูกต้อง โดยผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภา
ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาได้รับคาร้องขอที่ได้แก้ไขตามวรรคหนึ่ง ให้ตรวจสอบคาร้องขอ
ดังกล่าวให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอนั้นว่าได้แก้ไขครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ ในกรณี
ที่เห็นว่าผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อดาเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว แต่หากเห็นว่าคาร้องขอนั้นมิได้แก้ไขให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งคาร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่ม แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ร้องขอ
หรือผู้ริเริ่มจะยื่นคาร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่
มาตรา ๖๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อ
ร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตาแหน่งมีมูล และได้รายงานไปยังประธานวุฒิสภา
ตามมาตรา ๕๖ (๑) แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว๖๙
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ งรายงานให้ นอกสมัยประชุม ให้ ประธานวุฒิ ส ภาแจ้ง
ให้ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการ
ประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๖๕ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งต้องกระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ
มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตาแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

๖๘

มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๖๙

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้ใ ดถูก ถอดถอนออกจากตาแหน่ง ให้ผู้นั้น พ้น จากตาแหน่ง หรือ ให้อ อกจากราชการ
นับ แต่ว ัน ที ่ว ุฒ ิส ภามีม ติใ ห้ถ อดถอน และให้ต ัด สิท ธิผู ้นั ้น ในการด ารงตาแหน่ง ใดในทางการเมือ ง
หรือในหน่วยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี
มติของวุฒิ ส ภาตามมาตรานี้ใ ห้ เป็นที่สุ ด และจะมีการร้องขอให้ ถอดถอนบุคคลดังกล่ า ว
โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี
เมื ่อ วุฒ ิส ภามีม ติใ ห้ถ อดถอนผู ้ใ ดออกจากต าแหน่ง แล้ว ให้ป ระธานวุฒ ิส ภาแจ้ง มติ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกถอดถอนจากตาแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็ว
หมวด ๖
การดาเนินคดีอาญาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ๗๐
มาตรา ๖๖๗๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้กล่าวหาว่าผู้ดารง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิส ภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น
ร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
โดยเร็ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้กล่าวหามิใช่ผู้เสียหาย และคากล่าวหาไม่ระบุพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่ดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการกล่าวหาตามวรรคหนึ่งได้
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง
เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย๗๒
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสียหายจะยื่นคาร้องต่อที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกากล่าวหาผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา
ว่ากระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รับเรื่องกล่าวหาผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว

๗๐

ชื่อของหมวด ๖ การดาเนินคดีอ าญาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗๑
มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๒
มาตรา ๖๖ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายจะยื่นคาร้อง
ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามิได้๗๓
กรณีตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และให้นา
บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๔ การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง และหมวด ๕ การถอดถอนจากตาแหน่ ง มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม๗๔
มาตรา ๖๗๗๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๘๗๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๙๗๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดตามมาตรา ๖๖
ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๗๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า
ข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อร้องขอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตามมาตรา ๖๖ โดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคล
ตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นมาตรา ๖๖ ว่า ได้ก ระท าความผิด ตามที ่ไ ด้บ ัญ ญัต ิไ ว้ใ นมาตรา ๖๖ ต่อ พนัก งาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งมีเขตอานาจเหนือท้องที่ที่เกิดการกระทาความผิดดังกล่าว ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจที่ได้รับคาร้องทุกข์กล่าวโทษมีอานาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจ เพื่อให้ออกหมายจับบุคคล
ดั งกล่ าวได้ หรื อในกรณีที่มีเ หตุจ าเป็ น อย่ างอื่ นให้ จับได้ โ ดยไม่มี ห มายตามที่กฎหมายบัญญัติใ ห้ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจนั้นมีอานาจจับบุคคลดังกล่าวได้
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับ
มายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๗๓

มาตรา ๖๖ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๗๔

มาตรา ๖๖ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๗๕

มาตรา ๖๗ ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๖
มาตรา ๖๘ ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗๗
มาตรา ๖๙ ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่จาต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัว
ผู้ถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคาร้อง
ต่อศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น
มาตรา ๗๓/๑ ๗๘ กรณีที่มีก ารฟ้อ งคดีอ าญาผู้ถูก กล่า วหาต่อ ศาลฎีก าแผนกคดีอ าญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หากการกระทาของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สิน
หรือเป็น การละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่น อัยการสูงสุดอาจยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาพิพากษา
เพิกถอนการกระทาหรือคาสั่งอันมิชอบที่เป็นการละเมิดนั้นด้วยก็ได้
สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นต่อไป
มาตรา ๗๔ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือ
แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาที่กาหนด
หากผู้ถูก กล่า วหาไม่ไ ปรายงานตัว ตามกาหนด ให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ง พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี
ดาเนินคดีต่อไป
การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยชั่วคราว ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แล้ว แต่กรณี เป็นผู้มีอานาจพิจารณา ทั้งนี้ ให้นา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔/๑๗๙ ในการดาเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนีไป
ในระหว่างถูกดาเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนี
รวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอายุ ค วาม และเมื่ อได้ มี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่สุ ด ให้ ล งโทษจ าเลย ถ้ า จ าเลยหลบหนี ไ ป
ในระหว่างต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ ล งโทษ มิให้ นาบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘
มาใช้บังคับ

พ.ศ. ๒๕๕๔

๗๘

มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๗๙

มาตรา ๗๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๗
การร้องขอให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๗๕ ๘๐ การกล่ า วหาว่ า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ด
ร่ารวยผิดปกติ ให้ผู้กล่าวหาดาเนิ นการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่ าวหายังดารง
ตาแหน่ ง ทางการเมือ งหรื อเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ หรือพ้ นจากตาแหน่ งทางการเมืองหรือ เจ้า หน้า ที่ของรั ฐ
ไม่เกินห้าปี โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์หรือเรื่ องที่กล่าวหานั้น
เข้ า หลั ก เกณฑ์ที่ จ ะรั บ ไว้ พิ จ ารณาได้ห รื อไม่ ถ้ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาเป็ น ผู้ ซึ่ ง ได้ ยื่ นบั ญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น
และหนี้ สิ น ไว้ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. นาบั ญชี แ สดงรายการทรั พ ย์สิ น และหนี้สิ น นั้ นมาประกอบ
การพิจารณาด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พ้ น จากการด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง หรือพ้น จากการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเกินห้ าปีแล้ ว ห้ ามมิให้ มีการกล่ าวหาผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตามวรรคหนึ่งอีก แต่ไม่เป็นการตัดอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่จะยกคากล่าวหาที่ได้มีการกล่ าวหาไว้แล้ วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น ร่ ารวยผิ ด ปกติ ขึ้ น ไต่ ส วนได้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น สิ บ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๖๘๑ การกล่าวหาตามมาตรา ๗๕ จะทาด้วยวาจาหรือทาเป็นหนังสือก็ได้ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๗๗๘๒ ในกรณีที่เรื่องที่กล่าวหาเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช.
ดาเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง ต่อไป
มาตรา ๗๘ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่ า ทรั พ ย์ สิ น รายใด
ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ารวยผิดปกติและมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย
แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
ไว้ ชั่ว คราว ทั้ งนี้ ไม่ตัดสิ ท ธิผู้ ถูกกล่ าวหาที่จะยื่นคาร้องขอผ่ อนผั นเพื่อขอรับทรัพย์สิ นนั้นไปใช้ประโยชน์
โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๘๐

มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๘๑

มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๘๒

มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มี
การพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึด
หรื ออายั ดชั่ ว คราวมิไ ด้เกี่ย วข้อ งกับ การร่ ารวยผิ ดปกติ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจยึ ดหรือ อายั ด
ทรัพ ย์สิน นั้น ไว้ต่อ ไป จนกว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีม ติว่า ข้อ กล่า วหาไม่มีมูล ซึ่ง ต้อ งไม่เ กิน หนึ่ง ปี
นับ แต่วัน ยึด หรืออายัด หรือ จนกว่า จะมีคาพิพ ากษาถึง ที่สุด ให้ย กฟ้อ งในคดีนั้น แต่ถ้า สามารถพิสูจ น์ไ ด้
ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น
มาตรา ๗๙ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาตามรายการ วิธีการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน
มาตรา ๘๐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ารวย
ผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๖๖ ให้ประธานกรรมการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
ยื่น คาร้อ งต่อ ศาลฎีก าแผนกคดีอ าญาของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ งเพื่อ ขอให้ศ าลสั่ง ให้ท รัพ ย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน
(๒)๘๓ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น รองประธานศาลฎี ก า รองประธานศาลปกครองสู ง สุ ด หั ว หน้ า ส านั ก ตุ ล าการทหาร
รองอัยการสูงสุด หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ให้ประธานกรรมการส่งเรื่ องให้อัยการสูงสุดยื่นคาร้องต่อศาล
ซึ่งมีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
(๓) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุด ให้ประธานกรรมการยื่นคาร้อง
ต่อศาลซึ่งมีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
(๔) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประธาน
กรรมการส่ ง เรื่ อ งให้ อั ย การสู ง สุ ด ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลซึ่ ง มี เ ขตอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เ พื่ อ ขอให้ ศ าล
สั่ งให้ ทรั พย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิน และให้ ประธานกรรมการแจ้ง ให้ ผู้ บัง คับ บัญชาหรื อผู้ มีอานาจแต่ งตั้ ง
ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก โดยให้ถือว่ากระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการ
อั ย การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ ให้ ป ระธานกรรมการแจ้ ง ไปยั ง ประธาน
คณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
๘๓

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรณีต าม (๑) และ (๒) เมื่ออัย การสู งสุ ดได้รั บรายงานและเอกสาร พร้อ มทั้ง ความเห็ น
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะดาเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุ
ข้ อ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ นั้ น ให้ ค รบถ้ ว นในคราวเดี ย วกั น ในกรณี นี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการ ป .ป.ช. และอั ย การสู ง สุ ด
ตั้ ง คณะท างานขึ้ น คณะหนึ่ ง โดยมี ผู้ แ ทนจากแต่ ล ะฝ่ า ยจ านวนฝ่ า ยละเท่ า กั น เพื่ อ ด าเนิ น การรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือ ง หรื อศาลซึ่ง มีเ ขตอานาจพิ จ ารณาพิ พากษาคดี แล้ ว แต่ ก รณี เพื่อ ขอให้ ศาลสั่ งให้ ท รัพ ย์สิ น
ตกเป็น ของแผ่น ดิน ต่อ ไป ในกรณีที ่ค ณะท างานดัง กล่า วไม่อ าจหาข้อ ยุต ิเ กี ่ย วกับ การด าเนิน คดีไ ด้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรือศาลซึ่งมีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ในการดาเนินคดีตามวรรคหนึ่งให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยกรณีตาม (๒) (๓)
และ (๔) ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม๘๔
มาตรา ๘๑ ให้ อัย การสู งสุ ด หรือประธานกรรมการ แล้ ว แต่กรณี ดาเนินการยื่นคาร้อง
เพื่อขอให้ศ าลสั่ง ให้ท รัพย์สิน ตกเป็น ของแผ่นดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเก้า สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ เรื่อ ง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดง
ให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร่ารวยผิดปกติ
มาตรา ๘๑/๑ ๘๕ ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง ของศาลอั น เป็ น ที่ สุ ด ให้ ย กค าร้ อ งของอั ย การสู ง สุ ด
หรือประธานกรรมการที่ยื่น ตามมาตรา ๘๑ และถ้า ผู้ถูก กล่า วหามิใ ช่เ ป็น ผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง
และได้ถูกลงโทษทางวินัยไปก่อนโดยอาศัยเหตุที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ารวยผิดปกติ
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ถู ก กล่ า วหาสั่ ง ยกเลิ ก ค าสั่ ง ลงโทษและด าเนิ น การให้ ผู้ นั้ น ได้ รั บ ความเป็ น ธรรม
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว ให้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว
ห้ามไม่ให้ หน่ว ยงานของรัฐ ยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคล
ดังกล่าวได้
ในกรณี ผู้ ถู ก กล่ า วหาที่ ถู ก ด าเนิ น คดี ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้รับความเป็นธรรมตามสมควรตามที่มีกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับการดารงตาแหน่งทางการเมืองนั้น แล้วแต่กรณี
และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๘๔

มาตรา ๘๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘๕
มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘๒ การโอนหรือการกระทาใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทา
หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๗๙ ถ้ า คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ อั ย การสู ง สุ ด แล้ ว แต่ ก รณี มี ค าขอโดยท าเป็ น ค าร้ อ ง
ศาลมีอานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทานั้น ๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะแสดง
ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน
มาตรา ๘๓ ถ้าศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า
ร่ารวยผิดปกติห รือมีทรั พย์สิ น เพิ่มขึ้น ผิ ดปกติตกเป็นของแผ่ นดิน แต่ไม่ส ามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สิ น
เหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในอายุความสิบปี
แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๘
การตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ซึ่งมิใช่ผดู้ ารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ๘๖
มาตรา ๘๔๘๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ ว่ากระทา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖
(๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(๓) พนักงานอัยการ
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐในส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๘) เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐซึ่งกระทาความผิ ดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ นสมควร
ดาเนินการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๙) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทาความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
๘๖

ชื่อของหมวด ๘ การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘๗
มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

การกล่า วหาตามวรรคหนึ่ ง จะทาด้ว ยวาจาหรือ ทาเป็น หนัง สือ ก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ตามระเบีย บ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนด้วย
ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปเกิน ห้าปีแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดอานาจของคณะกรรมการ ป .ป.ช.
ที่จะยกคากล่าวหาที่ได้มีการกล่ าวหาไว้แล้ วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทาผิดขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พ้นจากตาแหน่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๕ คากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(๒) ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน
หรืออ้างพยานหลักฐาน
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณา
(๑) เรื่อ งที่มีข้อ กล่า วหาหรือ ประเด็น เกี่ย วกับ เรื่อ งที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจ ฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งคดี หรือ
(๒)๘๘ เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคาสั่ง
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้น ได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหา
แห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้
มาตรา ๘๗๘๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ขึ้นพิจารณาก็ได้
(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทาชัดเจนเพียงพอ
ที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และเป็นเรื่อง
ที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
(๓) เรื่องที่เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดาเนินการ
ต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดาเนินการนั้น
ไม่เที่ยงธรรม
๘๘

มาตรา ๘๖ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๘๙

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

มาตรา ๘๗/๑ ๙๐ เรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ เรื่ องใดที่ ห น่ ว ยงานที่ มีอ านาจหน้ า ที่
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นรับไว้พิจารณา ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็ น ว่าเป็ น เรื่ อ งส าคัญที่มีผ ลกระทบต่อส่ ว นรวม หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ นว่าเป็นกรณี
ที่อยู่ ในอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจเรียกให้ หน่ว ยงานนั้น
โอนเรื่ อ งและส่ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนิ น การต่ อ ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้
มาตรา ๘๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทาความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการ
ตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง
มาตรา ๘๙ ในกรณีที ่ผู ้เ สีย หายได้ร ้อ งทุก ข์ห รือ มีผู ้ก ล่า วโทษต่อ พนัก งานสอบสวน
ให้ดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเนื่องมาจากได้กระทาการตามมาตรา ๘๘
ให้พ นัก งานสอบสวนส่ง เรื่อ งให้ค ณะกรรมการ ป .ป.ช. ภายในสามสิบ วัน นับ แต่วัน ที่มีก ารร้อ งทุก ข์
หรือกล่าวโทษเพื่อจะดาเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในการนี้หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวน
เพื่อดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
มาตรา ๘๙/๑ ๙๑ ในกรณีที่มี การควบคุม ตัว ผู้ ถูกกล่ า วหาไว้ในอ านาจของศาลเนื่องจาก
มีการจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างดาเนินคดีตามมาตรา ๘๙ ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจขอให้ศาลควบคุมตัว
ผู้ ถู ก กล่ า วหาไว้ ไ ด้ ต่ อ ไป และให้ พ นั ก งานสอบสวนผู้ รั บ ผิ ด ชอบแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการ ป .ป.ช. ทราบ
เพื่อดาเนิน คดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดาเนินการ
กรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การมี ค าสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งผู้ ถู ก กล่ า วหา ให้ ร ายงาน
ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณี ดั ง กล่ า วคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรี ย กสานวนการสอบสวน
พร้อมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณาหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้
การดาเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ตัดอานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนก็ได้
ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหา
ดาเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๙๐

มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๙๑

มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๘๙/๒ ๙๒ ในกรณีที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจ ารณาเห็น สมควร อาจส่ง เรื่อ ง
ที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทา
ความผิ ดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ร าชการ หรื อกระทาความผิ ดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธ รรม ที่อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนดาเนินการทางวินัยหรือดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต่อไปก็ได้
มาตรา ๘๙/๓ ๙๓ เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนได้ รั บ เรื่ อ งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ ว
ให้ดาเนินการสอบสวนความผิดในเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียนต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาแล้ว รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้ง ให้ผู้บัง คับบัญชา
หรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาดาเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ
ที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งการอย่ างใดอย่างหนึ่งหรื ออาจเรียกสานวนการสอบสวนมาดาเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงใหม่ได้ โดยถือว่าการดาเนินการของพนักงานสอบสวนไม่เสียไปและอาจถือเป็นสานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาได้ดาเนินการทางวินัย
ไปตามวรรคหนึ่ง และได้มีคาสั่ง ลงโทษทางวินัย ผู้ถูก กล่า วหา ในการลงโทษทางวินัย ดัง กล่า วให้บัง คับ
ตามมาตรา ๘๙/๔
มาตรา ๘๙/๔ ๙๔ ในกรณีที่ผู ้บัง คับ บัญ ชาหรือ ผู ้มีอานาจแต่ง ตั้ง ถอดถอนได้รับ เรื่อ ง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนดาเนิน การสอบสวนความผิด ไปตามกฎหมาย กฎ ข้อ บัง คับ หรือ ระเบีย บ ที่ใ ช้บัง คับ สาหรับ
การดาเนิน การทางวินัย ของผู้ถูกกล่าวหาหรือการแต่งตั้งถอดถอนสาหรับ ผู้ถูก กล่า วหานั้น แล้ว รายงาน
ผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดาเนินการและให้มีผลบังคับตามมาตรา ๙๒
เมื่อได้รับทราบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดาเนินการ
เกี่ยวกับวินัย หรือการดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอนนั้นไม่ถูกต้องหรือ ไม่เหมาะสม คณะกรรมการ
ป.ป.ช. อาจดาเนินการตามมาตรา ๙๕ ก็ได้

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๙๒

มาตรา ๘๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๙๓

มาตรา ๘๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๙๔

มาตรา ๘๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๙๐ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการให้ผู้ถูกกล่าวหา
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะก่อความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนข้อเท็จจริง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน เพื่ อรอฟังผล
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ สั่ ง พั ก ราชการ
หรือพักงาน แล้ว ต่อมาผลการไต่ส วนข้อเท็จ จริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบเพื่ อ ด าเนิ น การสั่ ง ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหากลั บ เข้ า รั บ ราชการ
หรือทางานในตาแหน่งเดิม
มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มี มูล
ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูล ความผิด ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๒
(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๗
มาตรา ๙๒ ในกรณี มี มู ล ความผิ ด ทางวิ นั ย เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ พิ จ ารณา
พฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดแล้วมีมติว่ าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทาความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการ
ส่ ง รายงานและเอกสารที่ มี อ ยู่ พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น ไปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน
ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย อีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่า วหา ให้ถือว่ารายงานเอกสาร
และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ แล้วแต่กรณี
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการตุล าการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรื อ ประธานคณะกรรมการอั ย การ แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง
หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การโดยเร็ ว โดยให้ ถ ื อ เอารายงานและเอกสาร
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดาเนินการได้ผลประการใดแล้ว
ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มี
คาวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย

สาหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดัง กล่า วได้กระทาผิด ในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้ป ระธานกรรมการส่งรายงาน
และเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๙๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสาเนาคาสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ออกคาสั่ง
มาตรา ๙๔ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนผู้ ใ ดละเลยไม่ ด าเนิ น การ
ตามมาตรา ๙๓ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระทาความผิดวินัยหรือกฎหมาย
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ
มาตรา ๙๕ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ดาเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๓
หรื อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ น ว่าการดาเนิน การทางวินัยของผู้ บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๓ ไม่ถูกต้อ ง
หรือไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจ
สั่งการตามที่เห็นสมควร หรือในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการ
ที่ทาหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่ว นราชการ หน่วยงาน
ของรั ฐ หรื อรัฐ วิส าหกิจ แล้ว แต่กรณี พิจ ารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการตุล าการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
หรื อ ข้ า ราชการอั ย การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ ให้ ค ณะกรรมการ ป .ป.ช.
แจ้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
คณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๖ ๙๕ ผู้ ถู กกล่ า วหาที่ถู กลงโทษตามมาตรา ๘๙/๔ หรือ มาตรา ๙๓ จะใช้ สิ ท ธิ
อุท ธรณ์ดุล พิน ิจ ในการกาหนดโทษของผู้บัง คับ บัญ ชาตามกฎหมาย ระเบีย บ หรือ ข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ย
การบริ ห ารงานบุ คคลสาหรั บ ผู้ ถูกกล่ าวหานั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิท ธิดัง กล่า วภายในสามสิบ วัน นับ แต่
วันที่ได้รับทราบคาสั่งดังกล่าว

๙๕

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๙๖ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีความผิดทางอาญา
ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟ้องคดีต่อศาลกรณีผู้ถูกกล่าวหา
เป็น อัย การสูงสุด เพื่อดาเนิน คดีอาญาในศาลซึ่งมีเ ขตอานาจพิจารณาพิพ ากษาคดี โดยให้ถือ ว่ารายงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็น สานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา
และให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
เมื่ออัยการสูงสุดได้รับรายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งให้ยังไม่สมบูรณ์พอ
ที่จ ะดาเนิ น คดีไ ด้ ให้ อั ย การสู ง สุ ด แจ้ ง ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่ อด าเนิน การต่อ ไป โดยให้ ระบุ
ข้ อ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ นั้ น ให้ ค รบถ้ ว นในคราวเดี ย วกั น ในกรณี นี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการ ป .ป.ช. และอั ย การสู ง สุ ด
ตั้งคณะทางานขึ้นโดยมีผู้ แทนจากแต่ล ะฝ่ ายจานวนฝ่ ายละเท่ากันเพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ให้สมบูรณ์แล้วส่ง ให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับ
การดาเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีโดยถือเป็นอั ยการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้๙๖
มาตรา ๙๘ ๙๗ เมื่อ จะมีก ารฟ้องคดีอ าญาตามมาตรา ๙๗ ให้นาบทบัญญัติม าตรา ๗๒
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๔/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๘/๑ ๙๘ กรณีที่มีก ารฟ้อ งผู้ถูก กล่า วหาเป็น คดีอ าญาต่อ ศาลที่มีเ ขตอานาจ
ในการพิจารณาคดี ให้ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสานวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นควร
ในการดาเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบไต่สวน ทั้งนี้
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารด้วย
โดยอนุโ ลม เว้นแต่ในการดาเนิน กระบวนพิจารณาให้ เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลทหารสูงสุ ด
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๘/๒๙๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๓/๑ มาใช้บังคับกับการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยโดยอนุโลม

๙๖

มาตรา ๙๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจ ริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๙๗

มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๙๘

มาตรา ๙๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๙๙

มาตรา ๙๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๙๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดตามมาตรา ๙๑
นอกจากดาเนิ น การตามมาตรา ๙๒ หรื อ มาตรา ๙๗ แล้ ว หากปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ในการไต่ ส วน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ ถูกกล่ าวหาได้อนุมัติห รืออนุญาตให้ สิ ทธิประโยชน์ห รือออกเอกสารสิ ท ธิ
แก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
ให้ ป ระธานกรรมการส่ ง รายงานและเอกสารที่ มี อ ยู่ พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น ไปยัง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หั ว หน้ า
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้ยกเลิกหรือ เพิกถอนสิ ทธิห รือเอกสารสิท ธิ
ที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตนั้นด้วย
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
หมวด ๘/๑
การดาเนินคดีอาญาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และเอกชน๑๐๐
มาตรา ๙๙/๑ ๑๐๑ การกล่า วหาเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ต่า งประเทศ เจ้า หน้า ที่ข ององค์ก าร
ระหว่างประเทศ และบุคคลใด ว่ากระทาความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔
และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกล่ าวหาตามวรรคหนึ่ง จะทาด้ว ยวาจาหรือ ทาเป็น หนัง สือ ก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ตามระเบีย บ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๙/๒ ๑๐๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่ รั บ หรื อ ยกเรื่ อ งกล่ า วหาที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณาก็ได้
(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทาชัดเจนเพียงพอ
ที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และเป็นเรื่อง
ที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
(๓) เรื ่อ งที่เ ป็น การกล่า วหาเจ้า หน้า ที ่ข องรัฐ ต่า งประเทศ เจ้า หน้า ที ่ข ององค์ก าร
ระหว่างประเทศ และบุคคลใดซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดาเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอื่น
เสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดาเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม
๑๐๐

หมวด ๘/๑ การดาเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้ าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 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

ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยคาว่า “ศาล” ให้หมายความรวมถึง
ศาลในต่างประเทศด้วย
มาตรา ๙๙/๓๑๐๓ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดตามมาตรา ๙๙/๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒
มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามหมวด ๔
การไต่สวนข้อเท็จจริง
มาตรา ๙๙/๔ ๑๐๔ ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ห รือมีผู้กล่ าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ให้ดาเนิน คดีกับ เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ต่า งประเทศ เจ้า หน้า ที่ข ององค์ก ารระหว่า งประเทศ และบุค คลใด
อัน เนื่อ งมาจากได้ก ระทาการตามมาตรา ๙๙/๓ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อ งให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ กล่ า วโทษเพื่ อ จะด าเนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้
ในการนี้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เรื่อ งดัง กล่า วมิใช่ก รณีต ามมาตรา ๙๙/๓
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาต่อไป
มาตรา ๙๙/๕ ๑๐๕ ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ ถูกกล่าวหาไว้ในอานาจของศาลเนื่องจาก
มี ก ารจั บ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไว้ ร ะหว่ า งด าเนิ น คดี ต ามมาตรา ๙๙/๔ ให้ พ นั ก งานสอบสวนมี อ านาจขอให้ ศ าล
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป และให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
เพื่อดาเนิน คดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดาเนินการ
กรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การมี ค าสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งผู้ ถู ก กล่ า วหา ให้ ร ายงาน
ให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดัง กล่า วคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรีย กสานวนการสอบสวน
พร้อ มพยานหลัก ฐานและเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งจากพนัก งานสอบสวนหรือ พนัก งานอัย การมาพิจ ารณา
หรือไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้
การดาเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ตัดอานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนก็ได้

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐๓

มาตรา ๙๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๑๐๔

มาตรา ๙๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๑๐๕

มาตรา ๙๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

มาตรา ๙๙/๖ ๑๐๖ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณาเห็ น สมควร อาจส่ ง เรื่ อ ง
ที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดว่ากระทา
ความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้
มาตรา ๙๙/7๑๐๗ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใด
ไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดทางอาญา
ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๗ และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๘/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๙
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่ว นท้องถิ่น อัน มีลักษณะเป็น การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่ว น
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต าแหน่ ง ใดที่ ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ด าเนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่ส มรสของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐๖

มาตรา ๙๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๑๐๗

มาตรา ๙๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

มาตรา ๑๐๑ ให้นาบทบัญ ญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บัง คับ กับ การดาเนิน กิจ การของผู้ซึ่ง
พ้น จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ า
ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่ วยงานของรั ฐที่มีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่หน่วยงานของรัฐ
ถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
มาตรา ๑๐๓ ห้ ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อัน ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอา นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ ๑๐๘ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย
หมวด ๙/๑
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต๑๐๙
มาตรา ๑๐๓/๒๑๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทาคาร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคา หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ารวยผิดปกติ หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ ค ณะกรรมการ ป .ป.ช. แจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อดาเนิน การให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอความเห็ น ด้ว ยว่ าสมควรใช้มาตรการทั่ว ไปหรื อมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่ าวส าหรับบุคคล
เหล่านั้นด้วย
๑๐๘

พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๐๙

มาตรา ๑๐๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

หมวด ๙/๑ การส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มาตรา ๑๐๓/๒ ถึ ง มาตรา ๑๐๓/๙ เพิ่ ม โดย
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 หรือบุค คลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับ บุ คคลดัง กล่า ว เพราะมีก ารกระทาผิด อาญาโดยเจตนา เนื่อ งจากการดาเนิน การหรือ การให้ถ้อ ยคา
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จาเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
มาตรา ๑๐๓/๓๑๑๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีเงินสินบนแก่บุคคลตามมาตรา ๓๐
หรื ออาจจั ดให้ มีรางวัลตอบแทนหรื อประโยชน์อื่ นใดแก่บุ คคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง แล้ ว แต่กรณี
จากงบประมาณตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๑๐๓/๔๑๑๒ ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดาเนินการหรือให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลดังกล่าว
เป็ นประโยชน์ ต่อการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และสมควรได้รับยกย่องให้ เป็นแบบอย่าง
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตาแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐๓/๕ ๑๑๓ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เมื่อบุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้ง
หรือ ได้รับ การปฏิบัติโ ดยไม่เ ป็น ธรรม อัน เนื่อ งจากการกล่า วหาหรือ การให้ถ้อ ยคา หรือ แจ้ง เบาะแส
หรือข้อมูล นั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่อได้ว่า
น่าจะมีเหตุดังกล่ าว ให้ เสนอต่อนายกรัฐ มนตรีเพื่อพิจารณาสั่ ง การให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการ
อื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๑๐๓/๖๑๑๔ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถู ก กล่ า วหารายอื่ น หากได้ ใ ห้ ถ้ อ ยค า หรื อ แจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ มู ล อั น เป็ น
สาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นนั้น
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑๑

มาตรา ๑๐๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๑๒

มาตรา ๑๐๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๑๓

มาตรา ๑๐๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๑๔

มาตรา ๑๐๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๐๓/๗ ๑๑๕ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดาเนิ น การจั ดท าข้ อมู ล รายละเอีย ดค่ าใช้ จ่ า ย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประโยชน์ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทาสัญญาระหว่าง
หน่ ว ยงานของรั ฐ กั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มี ห น้ า ที่ แ สดงบั ญ ชี ร ายการรั บ จ่ า ยของโครงการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจาปี เพื่อให้มีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคานวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่ส วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าบุคคล
หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีมีความจาเป็นที่จะต้องตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินหรือการชาระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่
แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่รายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ นสมควร
เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใช้อานาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกาหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
รับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐนั้นดาเนินการไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนดมาตรการในเรื่องนั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้
มาตรา ๑๐๓/๘๑๑๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ
ดัง กล่า ว และให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีห น้าที่ติด ตามผลการดาเนิน การตามมติค ณะรัฐ มนตรีในกรณี
ดังกล่าวด้วย
หน่ ว ยงานของรั ฐ ใดฝ่ าฝื น หรือไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตาแหน่งหรือต้องพ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑๕

มาตรา ๑๐๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๑๖

มาตรา ๑๐๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๐๓/๙๑๑๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและขั้นตอน
การไต่ส วนข้อเท็จจริงของคดีที่อยู่ ระหว่างการไต่สวนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยให้มีการ
จัดทาข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีด้วย
หมวด ๙/๒
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด๑๑๘
มาตรา ๑๐๓/๑๐ ๑๑๙ ให้มีก รรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประจาจัง หวัด
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตประจาจังหวัดคนหนึ่งและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๐๓/๑๑๑๒๐ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
ประจาจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติ
(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(๓) มีสัญชาติไทย
(๔) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริต หรือเป็นผู้ ซึ่ งองค์การพัฒ นาเอกชนหรือองค์กรวิช าชีพที่มีกฎหมาย
รับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพ
ให้การรับรอง

๑๑๗

พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑๘

มาตรา ๑๐๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

หมวด ๙/๒ กรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริตประจ าจั ง หวัด มาตรา ๑๐๓/๑๐ ถึ ง 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) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ต้อ งคาพิพ ากษาให้จาคุก แม้ว่า คดีนั้น จะยัง ไม่ถึง ที่สุด หรือ มีก ารรอการลงโทษ
หรือเคยได้รับ โทษจาคุก โดยคาพิพากษาอันถึง ที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิด ที่ได้ก ระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๗) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิม่ ขึ้นผิดปกติ
(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด
มาตรา ๑๐๓/๑๒๑๒๑ ในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจานวนห้าคน ทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รองเลขาธิก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่ว ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
(๒) อัยการจังหวัด
(๓) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๔) ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
(๕) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร)
ในกรณีที่มีกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งไม่ครบจานวน ให้ดาเนินการไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
ให้ร องเลขาธิก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ ผู้ช่ว ยเลขาธิก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหา

๑๒๑

มาตรา ๑๐๓/๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การดาเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

มาตรา ๑๐๓/๑๓๑๒๒ การคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
ยื่นความประสงค์เพื่อเข้ารับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหา โดยให้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดใด
(๒) ให้ ค ณะกรรมการสรรหาจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จ านวนสองเท่ า
ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดในแต่ล ะจังหวัดเสนอต่อประธานกรรมการ
เพื่อ เสนอให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจ ารณาคัด เลือ กซึ่ง จะต้อ งเสนอพร้อ มความยิน ยอมของผู้ที่ไ ด้รับ
การเสนอชื่อนั้น
(๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (๒) และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
(๔) ให้สานัก งาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อ กรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
ประจาจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารับการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ และวิธีการเลือก
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
มาตรา ๑๐๓/๑๔ ๑๒๓ ผู้ที่ไ ด้รับ แต่งตั้ง เป็นกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริต
ประจาจังหวัดต้อง
(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(๒) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๒

มาตรา ๑๐๓/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๒๓

มาตรา ๑๐๓/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

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 ซึ่งต้องกระทาภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือได้พ้นหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กาหนด
ให้ถือ ว่า ผู้นั้น มิเ คยได้รับ การแต่ง ตั้ง ให้เ ป็น กรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประจาจัง หวัด
และให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่
มาตรา ๑๐๓/๑๕ ๑๒๔ ให้ ก รรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าจั ง หวั ด
มีว าระการดารงตาแหน่ง สี่ปีนับ แต่วัน ที่ได้รับแต่งตั้ง และจะดารงตาแหน่งติด ต่อกันเกิน หนึ่ง วาระไม่ไ ด้
ไม่ว่าในจังหวัดใด
กรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดชุดเดิม ให้ดาเนินการ
สรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร
มาตรา ๑๐๓/๑๖๑๒๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติห รือมีลัก ษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ หรือกระทาการฝ่า ฝืน
มาตรา ๑๐๓/๑๔
(๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
(๖) กระทาการใดอันมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๗) ในกรณีที่ป ระชาชนผู ้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง จานวนไม่น้อ ยกว่า ห้า พัน คนเข้า ชื่อ ร้อ งขอ
ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า กรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริต ประจาจัง หวัด ผู้ใ ดกระทาการ
ขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์
ของการดารงตาแหน่งอย่างร้ายแรง

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๔

มาตรา ๑๐๓/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๒๕

มาตรา ๑๐๓/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

(๘) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีม ติว ่า กระท าการทุจ ริต ต่อ หน้า ที ่ห รือ ร่ ารวยผิด ปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือ จงใจยื ่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ส ิน และหนี้ส ิน และเอกสารประกอบด้ว ยข้อ ความอัน เป็น เท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๙) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดผู้ใดถูกกล่าวหาตาม (๗)
หรือ (๘) หรือในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกาหนดให้กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาจังหวัดผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้
มาตรา ๑๐๓/๑๗ ๑๒๖ ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๐๓/๑๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่มีระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๓/๑๘ ๑๒๗ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตประจาจังหวัด
มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้
(๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่ ว นราชการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ ป ระชาชนในทุ ก ระดั บ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากการทุ จ ริ ต
โดยด าเนิ น การเพื่อการป้ องกัน การทุจ ริ ต และเสริม สร้างทัศนคติและค่า นิยมเกี่ยวกับความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
รวมทั้ง ดาเนิน การให้ป ระชาชนหรือ กลุ่ม บุค คลในทุก ภาคส่ว นมีส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต
(๒) พิจ ารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือ ข้อ เสนอแนะต่อ คณะกรรมการ ป .ป.ช.
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด
หรื อผู้ อานวยการสานัก งาน ป.ป.ช. ประจาจัง หวัด มีอานาจลงนามในหนัง สือ เพื่อ ดาเนิน การให้เ ป็น ไป
ตามอานาจหน้าที่ได้
มาตรา ๑๐๓/๑๙๑๒๘ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดมีหน้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๙
๑๒๖

พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๗

มาตรา ๑๐๓/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๐๓/๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การดาเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑๒๘
มาตรา ๑๐๓/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๐๓/๒๐๑๒๙ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๑๐๓/๒๑ ๑๓๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการทุจ ริต
แห่ง ชาติป ระจาจัง หวัด เรีย กโดยย่อ ว่า “สานัก งาน ป.ป.ช. ประจาจัง หวัด ” เป็น ส่ว นราชการในสัง กัด
สานักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดหรืองานอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
หมวด ๑๐
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๐๔ ๑๓๑ ให้มีสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญ และมีฐ านะ
เป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๐๕ สานักงาน ป.ป.ช. มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๓) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการ
และการเมือง
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
มาตรา ๑๐๗ ให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจออกระเบีย บหรือ ประกาศเกี่ย วกับ
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดาเนินการอื่น
ของสานักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๙

มาตรา ๑๐๓/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๓๐

มาตรา ๑๐๓/๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๓๑

มาตรา ๑๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการ
ดังกล่าว
(๒) การกาหนดคุณสมบั ติ การคัดเลื อก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติห น้าที่
ราชการ การย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การออก
จากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษสาหรับข้าราชการและลูกจ้างสานักงาน
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน
ป.ป.ช.
(๔) การกาหนดวัน เวลาทางาน วัน หยุด ราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี
และการลาหยุดราชการของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
(๕) การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ชานาญการเฉพาะด้าน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสานักงาน ป.ป.ช.
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช.
(๑๑) การกาหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างสานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งการกาหนด
เครื่องแบบและการแต่งกาย การกาหนดวันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี
การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างสานักงาน ป.ป.ช.
(๑๒)๑๓๒ การกาหนดค่าเบี้ย ประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะบุคคลที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. แต่งตั้ง
(๑๓) ๑๓๓ การวางระเบีย บว่า ด้ว ยการจัด ทา การเปิด เผย การเผยแพร่ การเก็บ รัก ษา
และการทาลายเอกสารและข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ช.
ทั ้ง นี ้ เอกสารและข้อ มูล ดัง กล่า วต้อ งอยู ่ใ นรูป แบบ วิธ ีก ารหรือ ช่อ งทางที ่ค นพิก ารสามารถเข้า ถึง
และใช้ประโยชน์ได้ด้วย
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๑๓๒

มาตรา ๑๐๗ (๑๒) เพิ่ม โดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓๓

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๐๗ (๑๓) เพิ่ม โดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต

มาตรา ๑๐๘ ให้ ส านั กงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสานักงาน ป.ป.ช. โดยจะให้มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกิจ การของสานัก งาน ป.ป.ช. ที่เ กี่ย วกับ บุค คลภายนอก ให้เ ลขาธิก ารเป็น ผู้แ ทน
ของสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๙ ให้เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งหกปี และให้ดารงตาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ลาออก
(๔) มีพระบรมราชโองการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออก หรือปลดออก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ต้อ งโทษตามคาพิพ ากษาถึง ที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดที่ก ระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๙) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกพรรคการเมือง
กรรมการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
(๑๐) เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท
หรือองค์การใด ๆ ซึ่งดาเนินธุรกิจเพื่อหากาไร
มาตรา ๑๑๐๑๓๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน
ป.ป.ช. และมีอานาจกาหนดตาแหน่งและการได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน ป .ป.ช.
โดยเทียบเคียงกับการกาหนดตาแหน่งตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
การกาหนดต าแหน่ง ของข้า ราชการส านัก งาน ป.ป.ช. ให้จ าแนกประเภทต าแหน่ง
เป็น ตาแหน่ง ในสาขากระบวนการยุติธ รรมและตาแหน่ง ทั่ว ไป โดยพิจ ารณาจากสาขาอาชีพ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และอานาจหน้าที่ของแต่ละประเภทตาแหน่งนั้น
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล
คาว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคาว่า “ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึง สานักงาน ป.ป.ช.
๑๓๔

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตั้งผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร
งานบุคคลร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็ได้
ในการบริห ารงานบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ก็ได้ โดยมีองค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ท าหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ คณะอนุ ก รรมการสามั ญ
ประจากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในการปฏิบัติห น้าที่ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์ก รกลางบริห ารงานบุค คล
และคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๑๑๐/๑๑๓๕ ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้ดารงตาแหน่ง
ในสาขากระบวนการยุติธรรมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้สาเร็จปริญญา
ทางกฎหมาย และเป็ น ผู้ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการไต่ส วนและวินิจฉัยคดี หรือ การให้ ความเห็ น
ทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
สาหรับ ตาแหน่ง ข้า ราชการประเภททั่ว ไป ให้จาแนกประเภทตาแหน่ง ตามสาขาอาชีพ
และตามภารกิจของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยจะให้มีตาแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้
ในส่วนของตาแหน่งทางบริหารนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑๑ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ของข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. และการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการหรือเทียบเท่า ให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ และนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

๑๓๕

พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๑๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๑๓๑๓๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๑๔ ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๑๑๕ ให้สานักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ต่อ คณะรัฐ มนตรี เพื่อจัด สรรเป็น เงิน อุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานัก งาน ป.ป.ช.
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และส านั กงาน ป.ป.ช. ไว้ใ นรายงานการเสนอร่ างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ห รือ ร่า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๖ ในการเสนอหรื อ พิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ย ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕ หรือในการ
พิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสานักงาน ป.ป.ช. ถ้าเลขาธิการร้องขอ คณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง อาจอนุญาตให้เลขาธิก ารหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายมาชี้แจงได้
มาตรา ๑๑๗ ให้สานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดไม่ป ฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ (๑)
หรือมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๙ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใดจงใจไม่ ยื่ น บั ญ ชีแ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนด
หรือ จงใจยื ่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ส ิน และหนี้ส ิน และเอกสารประกอบด้ว ยข้อ ความอัน เป็น เท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๓๖

พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ โดยมิไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ป .ป.ช. และมิใ ช่
เป็นการกระทาตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๑ ผู้ ใ ดครอบครองหรื อ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น บั ญ ชี เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย
หรือ ทาให้ไ ร้ป ระโยชน์ซึ่ง ทรัพ ย์สิน บัญ ชี เอกสาร หรือ หลัก ฐานนั้น ต้อ งระวางโทษจาคุก ไม่เ กิน สามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
มาตรา ๑๒๓ เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ นการปฏิ บั ติอ ย่ า งใดในพฤติ ก ารณ์
ที่อาจทาให้ ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรื อหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้ง แต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับ
ตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๑ ๑๓๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิ บัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๒๑๓๘ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่ สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
หรือประหารชีวิต

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๗

มาตรา ๑๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

๑๓๘

มาตรา ๑๒๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

มาตรา ๑๒๓/๓๑๓๙ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์ก ารระหว่า งประเทศ กระทาการหรือ ไม่ก ระทาการอย่า งใดในตาแหน่ง โดยเห็น แก่ท รัพ ย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๒๓/๔๑๔๐ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น เป็น การตอบแทนในการที่จ ะจูง ใจหรือได้จูง ใจ เจ้าหน้า ที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศ
หรือ เจ้า หน้า ที่ข ององค์ก ารระหว่า งประเทศ โดยวิธีอัน ทุจ ริต หรือ ผิด กฎหมายหรือ โดยอิท ธิพ ลของตน
ให้กระทาการหรือไม่กระทาการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๕๑๔๑ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ
ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู ้ก ระทาความผิด ตามวรรคหนึ่ง เป็น บุค คลที่มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ นิติบุค คลใด
และกระทาไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุค คลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารกระทาความผิ ด นั้ น นิ ติ บุ ค คลนั้ น มี ค วามผิ ด ตามมาตรานี้ และต้ อ งระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุค คลที่มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ นิติบุค คลตามวรรคสอง ให้ห มายความถึง ลูกจ้า ง ตัว แทน
บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๑๒๓/๖ ๑๔๒ ในการริบทรัพย์สินเนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ นอกจากศาลจะมีอานาจริบ ทรัพ ย์สิน ตามกฎหมายที่บัญ ญัติไ ว้โ ดยเฉพาะแล้ว
ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
กระทาความผิด
(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด
(๒) ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทา
ความผิด หรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทาความผิด

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๙

มาตรา ๑๒๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๑๔๐

มาตรา ๑๒๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๑๔๑

มาตรา ๑๒๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๑๔๒

มาตรา ๑๒๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจาหน่าย
จ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) ประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ในการที่ศาลจะมีคาสั่งริบทรัพย์สินตาม (๑) ของวรรคหนึ่ง ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่งการกระทาความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะนาทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทาความผิดอีก
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่ทาให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม (๑) ของวรรคหนึ่ง
ในการกระทาความผิดได้อีกต่อไป ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทนการริบทรัพย์สิน
หากการดาเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล ศาลจะมีคาสั่งริบทรัพย์สินนั้นในภายหลังก็ได้
มาตรา ๑๒๓/๗๑๔๓ บรรดาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น
ซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด
(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจู งใจ
ให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่
(๒) ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อัน อาจคานวณเป็น ราคาเงิน ได้ที่เ จ้า หน้า ที่ข องรัฐ ได้ม า
จากการกระทาความผิ ด ต่ อ ตาแหน่ ง หน้ า ที่ หรื อ ความผิ ด ต่ อ ตาแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ ความผิ ด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศได้มาจากการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ หรือมาตรา ๑๒๓/๓
หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอื่น
(๔) ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทาความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทาความผิด
(๕) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจาหน่าย
จ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) ประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
มาตรา ๑๒๓/๘ ๑๔๔ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคาขอของโจทก์
ว่าสิ่งที่ศาลสั่งริบตามมาตรา ๑๒๓/๖ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๑๒๓/๗ เป็นสิ่งที่โดยสภาพไม่สามารถ
ส่งมอบได้ สูญหาย หรื อไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้มีการนาสิ่ งนั้นไปรวมเข้ากับ
ทรัพย์สินอื่น หรือได้มีการจาหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระทาได้โดยยากเกินสมควร

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔๓

มาตรา ๑๒๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

๑๔๔

มาตรา ๑๒๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)

หรื อ มี เ หตุ ส มควรประการอื่ น ศาลอาจก าหนดมู ล ค่ า ของสิ่ ง นั้ น โดยค านึ ง ถึ ง ราคาท้ อ งตลาดของสิ่ ง นั้ น
ในวันที่ศาลมีคาพิพากษา และสั่งให้ผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งสิ่งที่ริบชาระเงินหรือสั่งให้ริบทรัพย์สินอื่นของผู้กระทา
ความผิดตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลกาหนด
การกาหนดมูลค่าของสิ่งที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มีการนาไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น
หรือการกาหนดมูลค่าของสิ่งนั้นในกรณีมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ากว่าการนาไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น
ในวันที่มีการจาหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น ให้ศาลกาหนดโดยคานึงถึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนสิ่งนั้น แล้วแต่กรณี
ในการสั่ งให้ผู้ ที่ศาลให้ ส่งสิ่งที่ริบช าระเงินตามวรรคสอง ศาลจะกาหนดให้ ผู้นั้นช าระเงิน
ทั้งหมดในคราวเดียว หรือจะให้ผ่อนชาระก็ได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี
ผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งสิ่งที่ริบซึ่งไม่ชาระเงินหรือชาระไม่ครบถ้วนตามจานวนและภายในระยะเวลา
ที่ศาลกาหนด ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งริบทรัพย์สินเนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ แต่คาพิพ ากษายังไม่ถึงที่สุด ให้เลขาธิการมีอานาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
จนกว่าคดีถึงที่สุด หรือศาลมีคาสั่งเป็น อย่างอื่น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษาและจัดการ
ทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๑๒๔๑๔๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒๕ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทาความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกาหนดไว้
สาหรับความผิดนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด
ให้ ค ณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มี จานวนสิ บ สี่ ค น ประกอบด้ ว ย ประธานศาลฎี ก า
ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อธิ การบดี ของสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ ที่ เป็น นิติ บุคคลทุ กแห่ งซึ่ งเลื อกกัน เอง
ให้ เ หลื อ เจ็ ด คน และผู้ แ ทนพรรคการเมื อ งที่ มี ส มาชิ ก เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรพรรคละหนึ่ ง คน
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการ
มาตรา ๑๒๗ ให้กรรมการที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๑๕
วรรคสาม มีมติเลือก มีร ะยะเวลาดารงตาแหน่งเพียงกึ่งหนึ่งของวาระการดารงตาแหน่งตามมาตรา ๑๒
และมิให้นาบทบัญญัติที่ให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว มาใช้บังคับกับกรรมการดังกล่าว
๑๔๕

พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๒๘ บรรดาเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ที่สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้รับไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดาเนิ น การตามพระราชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญนี้ โดยให้ การดาเนินการของคณะกรรมการป้อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการที่กระทามาแล้วเป็นอันใช้ได้ ส่วนการดาเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
ในกรณี ที่ เ รื่ อ งกล่ า วหาร้ อ งเรี ย นตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในวงราชการมี ม ติ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ประพฤติ มิ ช อบ
ในวงราชการ ให้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
มาตรา ๑๒๙ บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ได้ แ สดงไว้
ตามพระราชบัญ ญัติป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบในวงราชการ พ .ศ. ๒๕๑๘
และเก็บ อยู่ ที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
เกินห้าปีแล้วจะทาลายเสียก็ได้
มาตรา ๑๓๐ ให้ บ รรดาระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ ประกาศ หรื อค าสั่ ง ที่ ออกตามรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ
หรือประกาศตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๑ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ ส ิ น สิ ท ธิ หนี้ ส ิ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
และเงิ น งบประมาณของส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ช อบ
ในวงราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งที่ โ อนไปตามวรรคหนึ่ ง ดารงตาแหน่ ง และได้ รั บ เงิ น เดื อ น
รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งไม่ต่ากว่าเดิม

มาตรา ๑๓๒ ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ จนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๓๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ หน่ ว ยราชการ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิส าหกิจ หรื อราชการส่ ว นท้ องถิ่นอันมีลั กษณะเป็นการผู กขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ า
โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อบริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ถ้าได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญา หรือเป็นหุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้ น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรื อเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ใ ช้บัง คับ ให้ค งถื อ ไว้ซึ่ง สัม ปทานหรือ เป็น คู่สัญ ญาหรือ เป็น หุ้น ส่ว นหรือ ผู้ถือ หุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะครบอายุ
สัมปทานหรือครบอายุสัญญา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐๑
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีอานาจหน้ าที่ ตรวจสอบทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ นของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมื องและเจ้าหน้าที่ อื่นของรั ฐ
ไต่ ส วนข้อ เท็ จ จริ งและท าความเห็ น ในกรณี ที่มี การร้อ งขอให้ ถ อดถอนเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ซึ่ง ด ารงต าแหน่ ง
ในระดับสูงออกจากตาแหน่ง หรือดาเนินคดีอาญากับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
และไต่สวนวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
โดยมาตรา ๓๒๙ บัญญัติให้ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมาตรา ๓๓๑ บัญญัติให้กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกระทาอันเป็นการร่ารวยผิดปกติและการทุจริต
ต่อหน้าที่ การกระทาอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการ และกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ตลอดจนโทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ จ ะได้ รั บ ในกรณี ที่ ก ระท าการโดยขาดความเที่ ย งธรรม
กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ประกอบกับมาตรา ๓๐๒
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ มี ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานธุรการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป ๑๔๖
ข้อ ๑๑๔๗ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิให้กระทบกระเทือนการบังคับใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ .ศ. ๒๕๔๒
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ .ศ. ๒๕๔๒
ยั งคงใช้บั งคับ ต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไ ขเพิ่ม เติม หรือ ยกเลิก และให้ถือ ว่า คณะกรรมการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ ซึ่ง ได้รับ แต่ง ตั้ง ตามประกาศคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ได้ รั บ การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง โดยชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๔๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้า ๙/๒๔ กันยายน ๒๕๔๙
ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๔๗

ข้อ ๒๑๔๘ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิให้กระทบกระเทือนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยวิธีพิจ ารณาคดีอ าญาของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
ข้อ ๓ ให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติตามพระราชบัญญัติ
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 วิวิตเสวี
กรรมการ
(๙) นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล กรรมการ
ข้อ ๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๓ พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใด ๆ
และมีกรรมการเหลืออยู่ตั้งแต่หกคนขึ้นไป ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ถ้าประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่คัดเลือกกันเองให้กรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแทน
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหกคน ให้นายกรัฐมนตรี
สรรหาบุ ค คลเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากสภาที่ ท าหน้ า ที่ นิ ติ บั ญ ญั ติ และน าความกราบบั ง คมทู ล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป หรือดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้ป ระธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓ ด าเนิน การตามมาตรา ๑๑
แห่ง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ .ศ. ๒๕๔๒
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ในกรณี ที่ บุ ค คลตามข้ อ ๓ ไม่ ด าเนิ น การภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ไม่ อ าจ
รับตาแหน่งได้ ให้นาความในข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และมีผลใช้บังคับต่อไป
๑๔๘

ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑
เรื่อง การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๑๔๙
ข้อ ๒ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศฉบับดังกล่าว และมีวาระ
การดารงตาแหน่ งตามพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ กรณีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้ดาเนิน การ
ตามมาตรา ๓๔ เช่นเดียวกับกรณีการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
ข้อ ๔ ในการดาเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอานาจออกคาสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์ สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิ ทธิผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่จะยื่นคาร้อง
ขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้
เมื ่อ มีก ารยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์ส ิน ชั ่ว คราวตามวรรคหนึ ่ง ให้ค ณะกรรมการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ตแห่งชาติ จั ดให้ มีการพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมื อ งไม่ ส ามารถแสดงหลั ก ฐานได้ ว่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด ชั่ ว คราวมิ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ
ให้ คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่ งชาติ มีอานาจยึดหรือ อายัดทรัพย์สิ นนั้นไว้ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะมีมติว่าทรัพย์สิ นนั้นมิได้เพิ่มขึ้นผิดปกติ
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคาร้อง แต่ถ้าสามารถ
พิสูจน์ได้ก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้นั้น
ข้อ ๕ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจมอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสานวน
เสนอคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ พิ จ ารณา
เห็นสมควร อาจส่งเรื่องที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระทาความผิด
ฐานทุ จ ริ ต ต่ อหน้ า ที่ กระท าความผิ ดต่ อ ต าแหน่ งหน้ า ที่ร าชการ หรื อ กระท าความผิ ด ต่ อ ตาแหน่ง หน้ า ที่
ในการยุติธรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ดาเนินการทางวินัย
๑๔๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๒๓/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

หรื อดาเนิน การตามอานาจหน้ าที่ แล้ว แต่กรณี หรือส่งเรื่องให้ พนักงานสอบสวนดาเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้
ข้อ ๗ การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
ไม่ว่าเป็นมติในการวินิจฉัยหรือให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ถือเสียงข้างมาก
ข้อ ๘ บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ตามที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่า ด้ ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผ ลใช้บัง คับ ต่อ ไป และแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ รวมทั้งให้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่าด้ว ยวิธีพิจ ารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผ ลใช้บัง คับต่อไปด้ว ย นั้ น
โดยที่ป รากฏข้อเท็จ จริงว่าสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีเรื่องค้าง
อยู่เ ป็น จานวนมาก เพราะว่า งเว้น จากการมีค ณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ
มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น
พระราชบัญ ญัติ แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐๑๕๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมืองกระทาผิ ดยังมีข้อจากัด
บางประการ โดยกาหนดให้ต้องมีผู้เสียหายมายื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะสามารถดาเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ทาให้บางกรณีแม้มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทาผิด คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก็ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การกั บ บุ ค คลนั้ น ได้ สมควรปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ อ านาจและวิ ธี ก าร
ดาเนินการไต่สวนข้อเท็จ จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ การปราบปรามการทุจริตในกรณีดังกล่าว
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๕๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๙/๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาจังหวัด ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
เป็นต้นไป
๑๕๐
๑๕๑

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

มาตรา ๖๗ บรรดาข้อบั งคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่อ อกตามบทบัญ ญัต ิแ ห่ง พระราชบัญ ญัต ิป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะได้มีข้อ บั งคับ ระเบี ย บ ประกาศ หรือค าสั่ งที่ออกตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๘ บรรดาการดาเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการไต่สวน
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กระทาไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๖๙ บรรดาคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งต่ากว่าระดับ
ผู้ อานวยการกองหรื อเทีย บเท่ า ซึ่ งคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ ไว้พิ จารณาแล้ ว ก่อ นวัน ที่พระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การดาเนินการต่อไปในคดีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๗๐ ในระหว่า งที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยัง มิไ ด้มีก ารจัด ตาแหน่ง ข้า ราชการ
เพื่อให้ได้รับเงิน เดือนและเงินประจาตาแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้
ให้น าบั ญชีเงิน เดือนและเงินประจ าตาแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ บรรดาบทบัญ ญัติใ ดที่ไ ด้บัญ ญัติไ ว้ต ามประกาศคณะปฏิรูป การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่เ ป็น เรื่อ งเดีย วกัน หรือ ที่ขัด หรือ แย้ง กับ พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ ให้ใ ช้พ ระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แทน
มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการวางระเบียบตามมาตรา ๑๐๓/๓ กาหนด
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และดาเนินการตามมาตรา ๑๐๓/๘ ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ
ในการกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มาตรา ๗๓ ให้ ป ระธานกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติรั กษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปโดยให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญโดยพระราชบั ญญัติที่ได้ป ระกาศใช้บังคั บในระหว่างวันที่รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
(ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญดาเนินการปรับปรุง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ภ ายในหนึ่ ง ปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และโดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ (๓) ได้กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอ านาจไต่ส วนและวินิ จ ฉั ย ว่ า เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ตั้ง แต่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งหรื อ ข้า ราชการซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง
ตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทา
ความผิ ด ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการหรื อ ความผิ ด ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง ด าเนิ น การ
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ข้ า ราชการในระดั บ ที่ ต่ ากว่ า ที่ ร่ ว มกระท าความผิ ด กั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว
หรื อกับ ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง หรือที่กระทาความผิดในลั กษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดาเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขึ้ น ใหม่ ประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ได้ เ ปลี่ ย นแปลงขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ป .ป.ช.
ในหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น
จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว
ข้างต้น รวมทั้งจาเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สินและการบริห ารจัดการองค์กรเพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น สอดคล้ องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงจาเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การด าเนิน การตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗๑๕๒
ข้อ ๓ การสรรหา คัด เลือ กและแต่ง ตั้ง กรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
ประจ าจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว เป็ น อั น ใช้ ไ ด้ ส่ ว นที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

๑๕๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หน้า ๘/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘๑๕๓
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ คือ ด้ว ยประเทศไทย
ได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น ร่ ว มเป็ น ภาคี อ นุ ส ั ญ ญาสหประช าชาติ ว ่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. ๒๐๐๓
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เมื่ อ วั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๕๔ และมี ผ ล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อันก่อให้เกิดหน้าที่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในของประเทศไทยเพื่ออนุวัติการ
ตามอนุสัญญาซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเป็นผู้ถูกประเมินและติดตาม
ผลการปฏิบัติตามอนุสัญญา การที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความพยายามและความจริงจังในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในประเทศ
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตามพั น ธกรณี อ นุ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
การกาหนดความผิดการให้หรือรับสินบนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่ า งประเทศ การก าหนดอายุ ค วามในกรณี ห ลบหนี แ ละอายุ ค วามล่ ว งเลยการลงโทษ การก าหนด
การริ บ ทรั พ ย์ สิ น ในคดี ทุ จ ริ ต ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การริ บ ทรั พ ย์ ต ามมู ล ค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสอดคล้ อ ง
กับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ในการแก้ ไ ขกฎหมายเพื่อ ให้ ก ารป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต มี กลไกในการขจั ดการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครั ฐและภาคเอกชนที่มีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น และเนื่องจากการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษ จึงควรบัญญัติไว้
ในกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น การเฉพาะ
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ความเป็ น อิ ส ระและความเชี่ ย วชาญของหน่ ว ยงานที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และเป็นหลักประกันมิให้เกิดการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
มากเกิ น ความจ าเป็ น นอกจากนี้ สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้อง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๑๕๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๑/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

