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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให ไว  ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป4นป5ที่ ๕๔ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ 

ให ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรให มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไว โดย

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต นไป 
 
มาตรา ๓  ให ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๓) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพยFสินและหน้ีสินของสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
“เจ าหน าท่ีของรัฐ” หมายความว�า ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ข าราชการหรือ

พนักงานส�วนท องถ่ินซึ่งมีตําแหน�ง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหน�วยงานของรัฐ ผู บริหารท องถิ่นและสมาชิกสภาท องถิ่นซึ่งมิใช�ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หน า ๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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เจ าพนักงานตามกฎหมายว�าด วยลักษณะปกครองท องท่ี และให หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจ างของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง
ใช อํานาจหรือได รับมอบให ใช อํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึงตาม
กฎหมาย ไม�ว�าจะเป4นการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

“เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ”๒ หมายความว�า ผู ซึ่งดํารงตําแหน�งด านนิติบัญญัติ 
บริหารปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต�างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับหน าท่ี
ราชการให แก�รัฐต�างประเทศ รวมท้ังการปฏิบัติหน าท่ีสําหรับหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ไม�ว�าโดยการแต�งต้ังหรือเลือกต้ัง มีตําแหน�งประจําหรือช่ัวคราว และได รับเงินเดือนหรือ
ค�าตอบแทนอ่ืนหรือไม�ก็ตาม 

“เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ”๓ หมายความว�า ผู ปฏิบัติงานในองคFการ
ระหว�างประเทศหรือผู ซึ่งได รับมอบหมายจากองคFการระหว�างประเทศให ปฏิบัติงานในนามของ
องคFการระหว�างประเทศน้ัน 

“ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง” หมายความว�า 
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว�าด วยระเบียบ

ข าราชการการเมือง 
(๖) ข าราชการรัฐสภาฝSายการเมืองตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSาย

รัฐสภา 
(๗)๔ ผู บริหารท องถ่ิน รองผู บริหารท องถ่ิน และผู ช�วยผู บริหารท องถ่ินขององคFกร

ปกครองส�วนท องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๘)๕ สมาชิกสภาท องถ่ินขององคFกรปกครองส�วนท องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๙)๖ (ยกเลิก)  

                                                 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “เจ าหน าทีของรัฐต�างประเทศ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง” (๗) แก ไขเ พ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง” (๘) แก ไขเ พ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง” (๙) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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“ผู ดํารงตําแหน�งระดับสูง”๗ หมายความว�า ผู ดํารงตําแหน�งหัวหน าส�วนราชการ
ระดับกระทรวง ทบวง หรือกรมสําหรับข าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู บัญชาการทหาร
สูงสุด ผู บัญชาการเหล�าทัพสําหรับข าราชการทหาร ผู ดํารงตําแหน�งผู บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ปลัด
กรุงเทพมหานคร กรรมการและผู บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน าหน�วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะเป4นนิติบุคคล กรรมการและผู บริหารสูงสุดของหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผู ดํารงตําแหน�งอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายบัญญัติ 

“ผู บริหารระดับสูง”๘ หมายความว�า ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ผู ดํารงตําแหน�ง
ระดับสูงกรรมการในองคFกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู ช�วยรัฐมนตรี ผู ดํารงตําแหน�งต้ังแต�
ผู อํานวยการระดับต นหรือเทียบเท�าของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ หน�วยงานท่ีใช 
อํานาจหรือได รับมอบหมายให ใช อํานาจทางปกครอง และให หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคล
ท่ีมีอํานาจหน าท่ีควบคุมกํากับดูแลหน�วยงานดังกล�าว และเจ าหน าท่ีของรัฐอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“ผู อํานวยการกอง”๙ หมายความว�า ข าราชการซึ่งดํารงตําแหน�งต้ังแต�ผู อํานวยการ
ระดับต นหรือเทียบเท�าข้ึนไป ตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการพลเรือนหรือข าราชการตาม
กฎหมายอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู เสียหาย” หมายความว�า ผู เสียหายจากการกระทําอันเป4นเหตุให เจ าหน าท่ีของรัฐ
รํ่ารวยผิดปกติ การกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีหรือทุจริตต�อหน าท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

“ผู ถูกกล�าวหา” หมายความว�า ผู ซึ่งถูกกล�าวหาหรือมีพฤติการณFปรากฏแก�
คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติว�า ได กระทําการอันเป4นมูลท่ีจะนําไปสู�การ
ถอดถอนจากตําแหน�ง การดําเนินคดีอาญา การขอให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน หรือการ
ดําเนินการทางวินัย ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และให หมายความรวมถึง
ตัวการ ผู ใช หรือผู สนับสนุนในการกระทําดังกล�าวด วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว�า ประธานกรรมการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ 

“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
“อนุกรรมการ” หมายความว�า อนุกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต

แห�งชาติ ซึ่งคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได แต�งต้ังให ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“เลขาธิการ” หมายความว�า เลขาธิการคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ 

                                                 
๗ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “ผู ดํารงตําแหน�งระดับสูง” แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “ผู บริหารระดับสูง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า

ด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “ผู อํานวยการกอง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า

ด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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“พนักงานเจ าหน าท่ี” หมายความว�า เลขาธิการ และข าราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ และให หมายความรวมถึงข าราชการ หรือ
พนักงานซึ่งมาช�วยราชการในสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ซึ่ง
คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได แต�งต้ังให ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“พนักงานไต�สวน”๑๐ หมายความว�า ผู ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต�งต้ังให ปฏิบัติ
หน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยแต�งต้ังจากพนักงานเจ าหน าท่ีซึ่งดํารงตําแหน�ง
ระดับชํานาญการหรือเทียบเท�าข้ึนไป 

“ทุจริตต�อหน าท่ี” หมายความว�า ปฏิบัติหรือละเว นการปฏิบัติอย�างใดในตําแหน�ง
หรือหน าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว นการปฏิบัติอย�างใดในพฤติการณFท่ีอาจทําให ผู อ่ืนเช่ือว�ามีตําแหน�ง
หรือหน าท่ีท้ังท่ีตนมิได มีตําแหน�งหรือหน าท่ีน้ัน หรือใช อํานาจในตําแหน�งหรือหน าท่ี  ท้ังน้ี เพ่ือ
แสวงหาประโยชนFที่มิควรได โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู อ่ืน 

“ทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ” หมายความว�า การท่ีทรัพยFสินหรือหน้ีสินในบัญชีแสดง
รายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองได ย่ืนเม่ือพ นจากตําแหน�งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีได ย่ืนเม่ือเข ารับตําแหน�งในลักษณะท่ี
ทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือหน้ีสินลดลงผิดปกติ 

“รํ่ารวยผิดปกติ” หมายความว�า การมีทรัพยFสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึน
มากผิดปกติหรือการมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือได ทรัพยFสินมาโดยไม�สมควร สืบเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติตามหน าท่ีหรือใช อํานาจในตําแหน�งหน าท่ี 

 
มาตรา ๕  ให ประธานกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และให มีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบกับแต�งต้ัง
พนักงานเจ าหน าท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหน่ึงท่ีมีผลเป4นการท่ัวไปเม่ือได ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล วให ใช บังคับได  

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๖๑๑  ให มีคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรียกโดย

ย�อว�า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด วยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกแปดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริยFทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
                                                 

๑๐ มาตรา ๔ บทนิยามคําว�า “พนักงานไต�สวน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑ มาตรา ๖ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ให ประธานวุฒิสภาเป4นผู ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการ 

 
มาตรา ๗๑๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการให ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนห าคน ประกอบด วยประธานศาล

ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู แทนราษฎรและผู นําฝSาย
ค านในสภาผู แทนราษฎร โดยให เลือกกันเองให กรรมการคนหน่ึงเป4นประธานกรรมการสรรหา และให 
คณะกรรมการสรรหามีหน าท่ีสรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือผู ได รับเลือกจํานวนเก าคนเสนอต�อ
ประธานวุฒิสภาโดยต องเสนอพร อมความยินยอมของผู ได รับการเสนอช่ือน้ัน  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีมีเหตุทําให ต องมีการเลือกบุคคลให ดํารงตําแหน�งดังกล�าว มติในการคัดเลือกดังกล�าวต อง
ลงคะแนนโดยเปTดเผยและต องมีคะแนนไม�น อยกว�าสองในสามของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมด
เท�าท่ีมีอยู� ในกรณีท่ีไม�มีกรรมการในตําแหน�งใด หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติหน าท่ีได  ถ ากรรมการท่ี
เหลืออยู�น้ันมีจํานวนไม�น อยกว�าก่ึงหน่ึงให คณะกรรมการสรรหาประกอบด วยกรรมการท่ีเหลืออยู� 

(๒) ให ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติให ความเห็นชอบบุคคลผู ได รับ
การคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได รับรายช่ือ การลงมติให ใช วิธีลงคะแนนลับ ใน
กรณีท่ีวุฒิสภาให ความเห็นชอบ ให ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังต�อไป ใน
กรณีท่ีวุฒิสภาไม�เห็นชอบในรายช่ือใด ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนให ส�งรายช่ือน้ันกลับไปยัง
คณะกรรมการสรรหาพร อมด วยเหตุผลเพ่ือให ดําเนินการสรรหาใหม� หากคณะกรรมการสรรหาไม�เห็น
ด วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด วยคะแนนเอกฉันทF ให ส�งรายช่ือน้ันให ประธานวุฒิสภานํา
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังต�อไป แต�ถ ามติท่ียืนยันตามมติเดิมไม�เป4นเอกฉันทFให เร่ิม
กระบวนการสรรหาใหม� ซึ่งต องดําเนินการให แล วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีเหตุให ต อง
ดําเนินการดังกล�าว 

ในกรณีที่ไม�อาจสรรหาบุคคลตาม (๑) ได ภายในเวลาท่ีกําหนดไม�ว�าด วยเหตุใด ๆ ให 
ท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาแต�งต้ังผู พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู พิพากษาศาลฎีกา
จํานวนสามคนและให ท่ีประชุมใหญ�ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต�งต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จํานวนสองคนเป4นกรรมการสรรหาเพ่ือดําเนินการตาม (๑) แทน 

ให ผู ได รับเลือกตามวรรคหน่ึงประชุมและเลือกกันเองให คนหน่ึงเป4นประธาน
กรรมการแล วแจ งผลให ประธานวุฒิสภาทราบ 

 
มาตรา ๘๑๓  ผู ได รับการเสนอช่ือเป4นกรรมการต องเป4นผู ซึ่งมีความซื่อสัตยFสุจริตเป4น

ท่ีประจักษFมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และไม�มีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๙๑๔  ผู ได รับการเสนอช่ือเป4นกรรมการต องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปน้ี 

                                                 
๑๒ มาตรา ๗ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓ มาตรา ๘ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสี่สิบห าป5บริบูรณF 
(๓) เคยเป4นรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร

สูงสุด กรรมการการเลือกต้ัง ผู ตรวจการแผ�นดิน กรรมการตรวจเงินแผ�นดิน หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห�งชาติ หรือเคยรับราชการในตําแหน�งไม�ตํ่ากว�ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู ดํารง
ตําแหน�งทางบริหารในหน�วยราชการท่ีมีอํานาจบริหารเทียบเท�าอธิบดี หรือดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�า
ศาสตราจารยF หรือเคยเป4นทนายความ หรือผู แทนองคFการพัฒนาเอกชน หรือผู ประกอบวิชาชีพท่ีมี
องคFกรวิชาชีพตามกฎหมายโดยประกอบวิชาชีพอย�างสมํ่าเสมอและต�อเน่ืองมาเป4นเวลาไม�น อยกว�า
สามสิบป5นับถึงวันท่ีได รับการเสนอช่ือ ซึ่งสภาทนายความ หรือองคFการพัฒนาเอกชน หรือองคFกร
วิชาชีพน้ันให การรับรองและเสนอช่ือเข าสู�กระบวนการสรรหา 

 
มาตรา ๑๐๑๕  ผู ได รับการเสนอช่ือเป4นกรรมการต องไม�มีลักษณะต องห าม 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) เป4นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข าราชการการเมือง สมาชิกสภา

ท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน 
(๒) เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกหรือผู ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสามป5

ก�อนดํารงตําแหน�ง 
(๓) เป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู ตรวจการแผ�นดิน 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
(๔) เป4นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๕) อยู�ในระหว�างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(๖) ต องคุมขังอยู�โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด วยกฎหมาย 
(๗) วิกลจริต หรือจิตฟ6VนเฟWอนไม�สมประกอบ 
(๘) ติดยาเสพติดให โทษ 
(๙) เป4นบุคคลล มละลายหรือเคยเป4นบุคคลล มละลายทุจริต 
(๑๐) ต องคําพิพากษาให จําคุกและถูกคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 
(๑๑) เคยต องคําพิพากษาให จําคุกโดยได พ นโทษมายังไม�ถึงห าป5ในวันได รับการเสนอ

ช่ือ เว นแต�ในความผิดอันได กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) เคยต องคําพิพากษาให จําคุกในความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี 
(๑๓) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต�อหน าท่ีหรือถือว�ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๔) เคยต องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

                                                                                                                                            
๑๔ มาตรา ๙ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๕ มาตรา ๑๐ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๑๕) อยู�ในระหว�างต องห ามมิให ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๔๑ 

(๑๖) เคยถูกวุฒิสภามีมติให ถอดถอนออกจากตําแหน�ง 
 
มาตรา ๑๑๑๖  ผู ได รับความเห็นชอบเป4นกรรมการต อง 
(๑) ไม�เป4นข าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไม�เป4นพนักงานหรือลูกจ างของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วน

ท องถ่ินหรือไม�เป4นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน�วยงานของรัฐ 
(๓) ไม�ดํารงตําแหน�งใดในห างหุ นส�วน บริษัท หรือองคFการท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหา

ผลกําไรหรือรายได มาแบ�งป6นกัน หรือเป4นลูกจ างของบุคคลใด 
(๔) ไม�ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
เม่ือวุฒิสภาให ความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได รับความ

ยินยอมของบุคคลน้ัน ผู ได รับเลือกหรือได รับความเห็นชอบจะเร่ิมปฏิบัติหน าท่ีได ต�อเม่ือได ลาออกจาก
การเป4นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให เป4นท่ีเช่ือได ว�าตนได เลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระตาม (๔) แล ว ซึ่งต องกระทําภายในสิบห าวันนับแต�วันท่ีได รับเลือกหรือได รับความเห็นชอบ แต�
ถ าผู น้ันมิได ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ให ถือว�าผู น้ันมิได เคยรับเลือก
หรือได รับความเห็นชอบให เป4นกรรมการ และให นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช บังคับ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน�งเก าป5นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริยFทรง

แต�งต้ัง และให ดํารงตําแหน�งได เพียงวาระเดียว 
กรรมการซึ่งพ นจากตําแหน�งตามวาระต องปฏิบัติหน าท่ีต�อไปจนกว�ากรรมการซึ่ง

ได รับแต�งต้ังใหม�จะเข ารับหน าท่ี 
 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพ น

จากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบป5บริบูรณF 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๑๐ 
(๕) กระทําการอันเป4นการฝSาฝWนมาตรา ๑๑ 
(๖) วุฒิสภามีมติให พ นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๖ 
(๗) ต องคําพิพากษาให จําคุก 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให กรรมการเท�าท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน าท่ีต�อไปได และให ถือ

ว�า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด วยกรรมการเท�าท่ีมีอยู� 
 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๑ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๔๑๗  เม่ือกรรมการพ นจากตําแหน�ง ให เร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๗ 
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีพ นจากตําแหน�ง 

ในกรณีท่ีกรรมการพ นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๓ ให นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีกรรมการพ นจากตําแหน�งในระหว�างท่ีอยู�นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให 
ดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแต�วันเปTดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๕๑๘  ให กรรมการมีหน าท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของ

ตน คู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพยFสินท่ีมอบหมายให อยู�ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอ่ืนไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อม ต�อประธานวุฒิสภาเม่ือเข ารับตําแหน�งและพ นจาก
ตําแหน�ง และให นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๑๑๙ มาใช บังคับด วยโดยอนุโลม 

บัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินตามวรรคหน่ึง จะเปTดเผยได แต�เฉพาะกรณี 
ท่ีต องดําเนินการตามวรรคสาม หรือเพ่ือประโยชนFต�อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยช้ีขาด 
และได รับการร องขอจากศาลหรือผู มีส�วนได เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน หรือกรณีท่ี
เจ าของบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินน้ันยินยอมให มีการเปTดเผย ซึ่งในกรณีน้ีให ประธาน
วุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให ประธานวุฒิสภาจัดให มีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของ
บุคคลตามวรรคหน่ึง และให นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช กับการปฏิบัติหน าท่ีของประธานวุฒิสภา
ในกรณีน้ีด วย โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๑๙  สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจํานวนไม�น อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู แทนราษฎร หรือประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ังไม�น อยกว�าสองหม่ืนคน
มีสิทธิเข าช่ือร องขอต�อประธานวุฒิสภาว�ากรรมการผู ใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรมจงใจฝSาฝWน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือมีพฤติการณFท่ีเป4นการเสื่อมเสียแก�เกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหน�ง
อย�างร ายแรง เพ่ือให วุฒิสภามีมติให พ นจากตําแหน�งได  

มติของวุฒิสภาให กรรมการพ นจากตําแหน�งตามวรรคหน่ึง ต องมีคะแนนเสียงไม�
น อยกว�าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของวุฒิสภา 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๔ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๘ มาตรา ๑๕ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๙ มาตรา ๑๖ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๑๗๒๐  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสอง
สภามีจํานวนไม�น อยกว�าหน่ึงในห าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภามีสิทธิเข าช่ือ
ร องขอต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองว�ากรรมการผู ใดรํ่ารวยผิดปกติ 
กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ 

คําร องขอตามวรรคหน่ึงต องระบุพฤติการณFท่ีกล�าวหาว�าผู ดํารงตําแหน�งดังกล�าว 
กระทําการตามวรรคหน่ึงเป4นข อ ๆ ให ชัดเจนและให ย่ืนต�อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภาได รับ
คําร องแล ว ให ส�งคําร องดังกล�าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองเพ่ือ
พิจารณาพิพากษา 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองมีคําสั่งรับคําร อง 
กรรมการผู ถูกกล�าวหาจะปฏิบัติหน าท่ีในระหว�างน้ันมิได  จนกว�าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองให ยกคําร องดังกล�าว 

ในกรณีท่ีกรรมการไม�อาจปฏิบัติหน าท่ีได ตามวรรคสาม และมีกรรมการเหลืออยู�
น อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร�วมกันแต�งต้ังบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห ามเช�นเดียวกับกรรมการ ทําหน าท่ีเป4น
กรรมการเป4นการช่ัวคราวโดยให ผู ท่ีได รับแต�งต้ังอยู�ในตําแหน�งได จนกว�ากรรมการท่ีตนดํารงตําแหน�ง
แทนจะปฏิบัติหน าท่ีได หรือจนกว�าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�ง
ทางการเมืองว�าผู น้ันกระทําความผิด 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองมีคําพิพากษาให 
ยกคําร องให กรรมการท่ียุติการปฏิบัติหน าท่ีตามวรรคสามมีสิทธิได รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง 
และประโยชนFอ่ืนใดในระหว�างท่ียุติการปฏิบัติหน าท่ีน้ันเต็มจํานวน 

การดําเนินคดีในช้ันศาลให เป4นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

 
มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชนFตอบแทนอ่ืนของประธาน

กรรมการ และกรรมการ ให เป4นไปตามกฎหมายว�าด วยการน้ัน 
 

หมวด ๒ 
อํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๙๒๑  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) ไต�สวนข อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร อมท้ังทําความเห็นเสนอต�อวุฒิสภาตาม

หมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหน�ง 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๗ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๑ มาตรา ๑๙ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๒) ไต�สวนข อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร อมท้ังทําความเห็นเพ่ือส�งไปยังอัยการ
สูงสุดเพ่ือฟ"องคดีต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนิน
คดีอาญาผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

(๓) ไต�สวนและวินิจฉัยว�าผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช�บุคคลตาม (๒) และ
เจ าหน าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติเพ่ือร องขอให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ี
บัญญัติไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๔) ไต�สวนและวินิจฉัยว�าผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช�บุคคลตาม (๒) หรือ
เจ าหน าท่ีของรัฐต้ังแต�ผู บริหารระดับสูงหรือข าราชการซึ่งดํารงตําแหน�งต้ังแต�ผู อํานวยการกองรํ่ารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ีหรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการหรือ
ความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรมหรือความผิดท่ีเก่ียวข องกัน รวมท้ังดําเนินการกับเจ าหน าท่ี
ของรัฐหรือข าราชการในระดับตํ่ากว�าท่ีร�วมกระทําความผิดกับผู ดํารงตําแหน�งดังกล�าว หรือกับผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดําเนินการด วยตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔/๑)๒๒ ไต�สวนและวินิจฉัยว�าเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ และเจ าหน าท่ีของ
องคFการระหว�างประเทศหรือบุคคลใด กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา 
๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ 

(๔/๒)๒๓ ไต�สวนและวินิจฉัยการกระทําความผิดท่ีอยู�ในอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซึ่งได กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย  ท้ังน้ี การประสานความร�วมมือเพ่ือประโยชนFแห�งการ
ไต�สวนและวินิจฉัยให เป4นไปตามกฎหมายว�าด วยการน้ัน 

(๕) กําหนดตําแหน�งของเจ าหน าท่ีของรัฐท่ีจะต องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสิน
และหน้ีสินตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 

(๖) ตรวจสอบความถูกต องและความมีอยู�จริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยFสินและหน้ีสินของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองและเจ าหน าท่ีของรัฐท่ีมีหน าท่ีย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพยFสินและหน้ีสินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสิน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑF
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๗) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
(๘) กําหนดหลักเกณฑFและวิธีการเปTดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสิน

และเอกสารประกอบของผู ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภาและเจ าหน าท่ีของรัฐ 

(๙) กําหนดหลักเกณฑFและวิธีการการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของ
ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ผู บริหารท องถ่ินและสมาชิกสภาท องถ่ิน และเจ าหน าท่ีของรัฐท่ีมีหน าท่ี
ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสิน 

                                                 
๒๒ มาตรา ๑๙ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ มาตรา ๑๙ (๔/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน าท่ีพร อมข อสังเกตต�อ
คณะรัฐมนตรีสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกป5  ท้ังน้ี ให ประกาศรายงานดังกล�าวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปTดเผยต�อสาธารณะด วย 

(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข อเสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน เพ่ือให มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานของรัฐ เพ่ือป"องกันหรือปราบปรามการทุจริตต�อหน าท่ี
การกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีในการ
ยุติธรรม 

(๑๒) ดําเนินการส�งเร่ืองให หน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือขอให ศาลมีคําสั่งหรือคํา
พิพากษาให ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐได อนุมัติหรืออนุญาตให สิทธิ
ประโยชนFหรือออกเอกสารสิทธิแก�บุคคลใดไปโดยมิชอบด วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอัน
เป4นเหตุให เสียหายแก�ทางราชการ 

(๑๓) ดําเนินการเพ่ือป"องกันการทุจริตและเสริมสร างทัศนคติและค�านิยมเก่ียวกับ
ความซื่อสัตยF สุจริต รวมท้ังดําเนินการให ประชาชนหรือกลุ�มบุคคลมีส�วนร�วมในการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๑๔) ดําเนินการเก่ียวกับด านการต�างประเทศโดยเป4นศูนยFกลางความร�วมมือ
ระหว�างประเทศเพ่ือประโยชนFในการป"องกันและปราบปรามการทุจริต  ท้ังน้ี เพ่ือให เป4นไปตาม
พันธกรณีและข อตกลงระหว�างประเทศในการต�อต านการทุจริต 

(๑๔/๑)๒๔ ดําเนินการตามคําร องขอความช�วยเหลือจากต�างประเทศในคดีทุจริตท่ี
ผู  ประสานงานกลางตามกฎหมายว�าด วยความร�วมมือระหว�างประเทศในเร่ืองทางอาญาส�งให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการหรือพิจารณาให ความช�วยเหลือกับต�างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช�
คําร องขอความช�วยเหลือตามกฎหมายว�าด วยความร�วมมือระหว�างประเทศในเร่ืองทางอาญา 

(๑๕) ให ความเห็นชอบในการแต�งต้ังเลขาธิการ 
(๑๖) แต�งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน าท่ีตามท่ีได รับมอบหมาย 
(๑๗) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติหรือ

กฎหมายอ่ืนกําหนดให เป4นอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมาย
กําหนดให เป4นอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม�เป4นการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ีจะดําเนินคดีตามท่ีเห็นสมควรต�อไป หรืออาจส�งเร่ืองให หน�วยงานท่ีรับผิดชอบรับไปดําเนินการต�อไป
ก็ได  

การไต�สวนข อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔/๑) (๔/๒) และ 
(๖) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให พนักงานไต�สวนเป4นผู รับผิดชอบสํานวนเพ่ือดําเนินการ
แทนก็ได  แล วรายงานต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต�อไป  ท้ังน้ี การปฏิบัติหน าท่ี
ของพนักงานไต�สวนดังกล�าวให เป4นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด๒๕ 
                                                 

๒๔ มาตรา ๑๙ (๑๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๕ มาตรา ๑๙ วรรคสอง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๒๐๒๖  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต องมีกรรมการมาประชุม

ไม�น อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� จึงจะเป4นองคFประชุม 
 
มาตรา ๒๑  การประชุมให เป4นไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
การนัดประชุมต องทําเป4นหนังสือและแจ งให กรรมการทุกคนทราบล�วงหน าไม�น อย

กว�าสามวัน เว นแต�กรรมการน้ันจะได ทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแล ว กรณีดังกล�าวน้ีจะทําหนังสือ
แจ งนัดเฉพาะกรรมการท่ีไม�ได มาประชุมก็ได  

บทบัญญัติในวรรคสองมิให นํามาใช บังคับในกรณีมีเหตุจําเป4นเร�งด�วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป4นอย�างอ่ืนก็ได  

 
มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการมีอํานาจหน าท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษา

ความเรียบร อยในการประชุม ให ประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป4นได  
ถ าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน าท่ีได ให กรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน าท่ีเป4นประธานในท่ีประชุม 
 
มาตรา ๒๓  การลงมติของท่ีประชุมให ถือเสียงข างมากของจํานวนกรรมการท้ังหมด

เท�าท่ีมีอยู�ไม�ว�าเป4นการลงมติในการวินิจฉัย หรือให ความเห็นชอบตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี๒๗ 

กรรมการคนหน่ึงให มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ าคะแนนเสียงเท�ากันให ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๒๔  ในการประชุมต องมีรายงานการประชุมเป4นหนังสือ 
ถ ามีความเห็นแย งให บันทึกความเห็นแย งพร อมท้ังเหตุผลไว ในรายงานการประชุม 

และถ ากรรมการฝSายข างน อยเสนอความเห็นแย งเป4นหนังสือก็ให บันทึกไว ด วย 
 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีคําสั่งให ข าราชการ พนักงาน หรือลูกจ างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือราชการส�วนท องถ่ิน ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเป4นแก�การปฏิบัติหน าท่ีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
ให ถ อยคําหรือให ให ถ อยคําเพ่ือประโยชนFแห�งการไต�สวนข อเท็จจริง 

(๒) ดําเนินการขอให ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเข าไปในเคหสถาน สถานท่ีทํา
การหรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว�างพระอาทิตยFข้ึนและพระ
                                                 

๒๖ มาตรา ๒๐ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๗ มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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อาทิตยFตกหรือในระหว�างเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค น ยึด หรืออายัด เอกสาร 
ทรัพยFสิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข องกับเร่ืองท่ีไต�สวนข อเท็จจริง และหากยังดําเนินการไม�
แล วเสร็จในเวลาดังกล�าวให สามารถดําเนินการต�อไปได จนกว�าจะแล วเสร็จ 

(๓) มีหนังสือขอให หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส�วนท องถ่ิน 
หรือหน�วยงานเอกชนดําเนินการเพ่ือประโยชนFแห�งการปฏิบัติหน าท่ี การไต�สวนข อเท็จจริง หรือการ
วินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓/๑)๒๘ ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เพ่ือประโยชนFในการปฏิบัติ
หน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยทําข อตกลงกับหัวหน าหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือ
มอบหมายเจ าหน าท่ีให ความช�วยเหลือ สนับสนุน หรือเข าร�วมปฏิบัติหน าท่ีได ตามความจําเป4น  ท้ังน้ี 
ให เป4นไปตามระเบียบหลักเกณฑF และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑFและวิธีการจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าเดินทางและ
ค�าตอบแทนของพยานบุคคล และเก่ียวกับการปฏิบัติหน าท่ีของพนักงานเจ าหน าท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการจ�ายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐ 
 
มาตรา ๒๕/๑๒๙  เ พ่ือประโยชนFในการป"องกันและปราบปรามการทุจริต 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแจ งให หน�วยงาน หรือสถาบันการเงินใดดําเนินการจัดให กรรมการหรือ
อนุกรรมการไต�สวนเข าถึงข อมูลเก่ียวกับผู ถูกกล�าวหา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีหลักฐานเพียงพอว�าเก่ียวข อง
ในเร่ืองท่ีกล�าวหา เพ่ือประโยชนFในการไต�สวนข อเท็จจริงหรือเพ่ือประโยชนFในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะอนุกรรมการไต�สวน 

หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรรมการหรืออนุกรรมการไต�สวนจะขอเข าถึง
ข อมูลของหน�วยงาน หรือสถาบันการเงินใดตามวรรคหน่ึงให เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด  ท้ังน้ี ภายใต บังคับของกฎหมายหรือระเบียบ ข อบังคับเก่ียวกับการคุ มครองข อมูล
ข�าวสารของหน�วยงานน้ัน 

ข อมูลของหน�วยงานหรือสถาบันการเงินใดท่ีกรรมการหรืออนุกรรมการไต�สวนไม�
สามารถเข าถึงข อมูลได  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่ืนคําร องต�อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอให ศาลมี
คําสั่งให มีการเข าถึงข อมูลดังกล�าวได  

 
มาตรา ๒๖  ในการดําเนินคดีอาญากับเจ าหน าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ดังต�อไปน้ี 
(๑) แสวงหาข อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบข อเท็จจริงหรือ

พิสูจนFความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู กระทําผิดมาฟ"องลงโทษ 

                                                 
๒๘ มาตรา ๒๕ (๓/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙ มาตรา ๒๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๒) ดําเนินการขอให ศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อให มีการจับและควบคุมตัว
ผู ถูกกล�าวหาซึ่งระหว�างการไต�สวนข อเท็จจริงปรากฏว�าเป4นผู กระทําความผิดหรือเป4นผู ซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได มีมติว�าข อกล�าวหามีมูล เพ่ือส�งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการต�อไป 

ในการแสวงหาข อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๑) คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมอบหมายให พนักงานไต�สวน ดําเนินการแทนก็ได ๓๐ 

การดําเนินการของพนักงานไต�สวนตามวรรคสอง ให เป4นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๓๑ 

 
มาตรา ๒๗๓๒  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให 

ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ มีอํานาจลงนามในหนังสือเพ่ือดําเนินการให เป4นไปตาม
อํานาจหน าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการนี้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ จะ
มอบหมายให รองเลขาธิการหรือผู ช�วยเลขาธิการดําเนินการแทนก็ได  โดยสําหรับกรณีตามมาตรา 
๒๘/๒ มาตรา ๓๗/๒ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕/๑ ให สามารถมอบหมายให พนักงานไต�สวนซึ่งเป4น
ผู รับผิดชอบสํานวนลงนามแทนด วยก็ได  ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๒๘๓๓  ในกรณีท่ีไม�มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม�สามารถ

ปฏิบัติหน าท่ีได ให กรรมการท่ีเหลืออยู�เลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน าท่ีประธานกรรมการแทน 
ให ผู ทําหน าท่ีประธานกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจและหน าท่ีเช�นเดียวกับ

ประธานกรรมการ 
 

มาตรา ๒๘/๑๓๔  ในกรณีท่ีมีการต้ังคณะทํางานข้ึนระหว�างคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให สํานักงาน ป.ป.ช. ทําหน าท่ีเป4นฝSาย
เลขานุการโดยคณะทํางานมีอํานาจหน าท่ีพิจารณาพยานหลักฐานท่ีไม�สมบูรณFและรวบรวม
พยานหลักฐานให สมบูรณFแล วส�งให อัยการสูงสุดเพ่ือย่ืนคําร องต�อศาลหรือฟ"องคดีต�อไป 

 
มาตรา ๒๘/๒๓๕  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

บัญญัติให คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการต องย่ืนคําร องต�อศาลหรือมีอํานาจฟ"องคดีเอง
                                                 

๓๐ มาตรา ๒๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๑ มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๒ มาตรา ๒๗ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๓ มาตรา ๒๘ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๔ มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๕ มาตรา ๒๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ แล วแต�กรณี จะพิจารณามอบหมายให พนักงานไต�สวน
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับเนติบัณฑิตหรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมี
ประสบการณFท่ีเป4นประโยชนFต�อการปฏิบัติงานดําเนินการดังกล�าวในศาลแทนในฐานะผู รับมอบ
อํานาจ หรือจะพิจารณาแต�งต้ังทนายความเพ่ือดําเนินคดีแทนก็ได   ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

ให พนักงานไต�สวนซึ่งได รับมอบอํานาจให ดําเนินการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจว�าความ
และดําเนินกระบวนพิจารณาในช้ันศาลได  

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ าหน าท่ีผู ใดเป4นผู มี

ส�วนได เสียไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ อมในเร่ืองใด ๆ ห ามมิให ผู น้ันเข าร�วมในการไต�สวนข อเท็จจริง
พิจารณาหรือวินิจฉัยเร่ืองดังกล�าว 

 
มาตรา ๓๐  ในการไต�สวนข อเท็จจริงกรณีท่ีมีการกล�าวหาว�าเจ าหน าท่ีของรัฐรํ่ารวย

ผิดปกติ หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินหรือหน้ีสินของผู ดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง หากผู ใดชี้ช�อง แจ งเบาะแส หรือให ข อมูลหรือข อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยFสินหรือหนี้สิน
ของผู ถูกกล�าวหาหรือผู ถูกตรวจสอบ รวมท้ังตัวการ ผู ใช หรือผู สนับสนุนต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และการช้ีช�อง แจ งเบาะแส หรือให ข อมูลหรือข อเท็จจริงดังกล�าวเป4นผลให ทรัพยFสินท่ีรํ่ารวยผิดปกติ 
หรือทรัพยFสินท่ีเพ่ิมข้ึนผิดปกติน้ันตกเป4นของแผ�นดินโดยคําสั่งถึงท่ีสุดของศาลแล ว ให ผู น้ันได เงิน
สินบนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๓๑๓๖  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
(๑) ให ประธานกรรมการและกรรมการ เป4นเจ าพนักงานในการยุติธรรมตาม

กฎหมาย 
(๒) ให อนุกรรมการ พนักงานไต�สวน และพนักงานเจ าหน าท่ีเป4นเจ าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
ในการดําเนินการแสวงหาข อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต�สวน

ข อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ 
และพนักงานไต�สวน เป4นพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจช้ันผู ใหญ�และมีอํานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช�นเดียวกับพนักงานสอบสวนด วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู ที่ได รับมอบหมาย อาจร�วมกับเจ าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวน
หรือเจ าพนักงานอ่ืนหรือแจ งให เจ าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ าพนักงานอ่ืน
ดําเนินการก็ได  

เพ่ือประโยชนFในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ในการ
จับ คุมขังและการปล�อยช่ัวคราว สําหรับการจัดการให ได ตัวผู ถูกกล�าวหามาดําเนินคดี ให นําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส�วนท่ีเก่ียวข องมาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
                                                 

๓๖ มาตรา ๓๑ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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หมวด ๓ 
การตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสิน 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
การแสดงบัญชีรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

   
 

มาตรา ๓๒  ให ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองมีหน าท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสิน
และหน้ีสินของตน คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะตามท่ีมีอยู�จริงในวันท่ีเข ารับตําแหน�งหรือ
วันท่ีพ นจากตําแหน�งต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเข ารับตําแหน�งและพ นจากตําแหน�ง แล วแต�
กรณี ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด๓๗ 

ทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีต องแสดงรายการให รวมท้ังทรัพยFสินและหน้ีสินใน
ต�างประเทศและให รวมถึงทรัพยFสินของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองท่ีมอบหมายให อยู�ในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อมด วย๓๘ 

ในกรณีท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามวรรคหน่ึงผู ใดดํารงตําแหน�งทางการเมือง
มากกว�าหน่ึงตําแหน�ง ให ผู น้ันแยกการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินทุกตําแหน�ง ตาม
ระยะเวลาการย่ืนบัญชีที่กําหนดไว สําหรับตําแหน�งน้ัน ๆ  

 
มาตรา ๓๓  การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินตามมาตรา ๓๒ ให ย่ืน

พร อมเอกสารประกอบซึ่งเป4นสําเนาหลักฐานท่ีพิสูจนFความมีอยู�จริงของทรัพยFสินและหน้ีสินดังกล�าว 
รวมท้ังสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได บุคคลธรรมดาในรอบป5ภาษีท่ีผ�านมา โดยผู ย่ืนจะต องลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต องกํากับไว ในบัญชีและสําเนาหลักฐานท่ีย่ืนไว ทุกหน า พร อมท้ังจัดทํา
รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีย่ืนด วย และต องย่ืนภายใน
กําหนดเวลา ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป4นการเข ารับตําแหน�ง ให ย่ืนภายในสามสิบวันนับแต�วันเข ารับ
ตําแหน�ง 

(๒) ในกรณีท่ีเป4นการพ นจากตําแหน�ง ให ย่ืนภายในสามสิบวันนับแต�วันพ นจาก
ตําแหน�ง 

(๓) ในกรณีท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองซึ่งได ย่ืนบัญชีไว แล ว ตายในระหว�างดํารง
ตําแหน�งหรือก�อนย่ืนบัญชีหลังจากพ นจากตําแหน�ง ให ทายาทหรือผู จัดการมรดกย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีมีอยู�ในวันท่ีผู ดํารงตําแหน�งน้ันตายภายในเก าสิบวันนับแต�วันท่ีผู ดํารง
ตําแหน�งตาย 

                                                 
๓๗ มาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๘ มาตรา ๓๒ วรรคสอง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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ผู ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู บริหารท องถ่ิน สมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู 
ดํารงตําแหน�งทางการเมืองซึ่งพ นจากตําแหน�ง นอกจากต องย่ืนบัญชีตาม (๒) แล ว ให มีหน าท่ีย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีมีอยู�จริงในวันครบหน่ึงป5นับแต�วันท่ีพ นจากตําแหน�งอีกคร้ังหน่ึง 
โดยให ย่ืนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีพ นจากตําแหน�งดังกล�าวมาแล วเป4นเวลาหน่ึงป5ด วย๓๙ 

ในกรณีท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองผู ใดพ นจากตําแหน�งท่ีดํารงอยู�เพ่ือไปดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองอ่ืนภายในเวลาสามสิบวันนับแต�วันท่ีพ นจากตําแหน�งดังกล�าว ถ าทรัพยFสินและ
หน้ีสินของผู น้ันมิได เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีได ย่ืนไว  จะแจ งต�อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอใช บัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินดังกล�าวแทนการย่ืนใหม�ก็ได  
แต�ถ าทรัพยFสินและหน้ีสินของผู น้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ี
ได ย่ืนไว  จะย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินเฉพาะรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงก็ได   ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งจะกําหนดให นําวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสFมาใช ในการแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินด วยก็ได ๔๐ 

ความในวรรคสามให ใช บังคับกับกรณีท่ีผู ดํารงตําแหน�งซึ่งได ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยFสินและหน้ีสินไว แล ว และต�อมาได รับแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ีต องย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยFสินและหน้ีสินด วยโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ระยะเวลาในการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสิน
สําหรับตําแหน�งอ่ืนซึ่งได รับแต�งต้ังดังกล�าว ให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด๔๑ 

 
มาตรา ๓๔๔๒  เม่ือความปรากฏต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว�าผู ดํารงตําแหน�งทาง

การเมืองผู ใดจงใจไม�ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต�อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด วยข อความอันเป4นเท็จ หรือปกปTดข อเท็จจริงท่ีควรแจ งให 
ทราบให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเร่ืองให ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
วินิจฉัยต�อไป และเม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองวินิจฉัยช้ีขาดตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแล วให ผู น้ันพ นจากตําแหน�งในวันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองวินิจฉัย และห ามมิให ผู น้ันดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน�งใดใน
พรรคการเมืองเป4นเวลาห าป5นับแต�วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
วินิจฉัยด วย แต�ไม�กระทบกระเทือนกิจการท่ีผู น้ันได กระทําไปในตําแหน�งดังกล�าว รวมท้ังการได รับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน�งหรือประโยชนFตอบแทนอย�างอ่ืน 

                                                 
๓๙ มาตรา ๓๓ วรรคสอง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๐ มาตรา ๓๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๑ มาตรา ๓๓ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๒ มาตรา ๓๔ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ในกรณีท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามวรรคหน่ึงพ นจากตําแหน�งก�อนวันท่ีความ
ปรากฏต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาห าป5ตามวรรคหน่ึงให นับแต�วันท่ีผู น้ันพ นจากตําแหน�ง
ดังกล�าว 

 
มาตรา ๓๕๔๓  เม่ือได รับบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสาร

ประกอบตามมาตรา ๓๓ แล ว ให ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายลง
ลายมือช่ือหรือกระทําด วยวิธีอ่ืนใดแทนการลงลายมือช่ือกํากับไว ในบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและ
หน้ีสินดังกล�าว  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให เปTดเผยให สาธารณชนทราบโดยเร็ว แต�ต อง
ไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดต องย่ืนบัญชีดังกล�าว บัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสิน
ของผู ดํารงตําแหน�งอ่ืนจะเปTดเผยได ก็ต�อเม่ือการเปTดเผยดังกล�าวจะเป4นประโยชนFต�อการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยช้ีขาด และได รับการร องขอจากศาลหรือผู มีส�วนได เสียหรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดินหรือในกรณีท่ีเจ าของบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินน้ันยินยอมให มีการ
เปTดเผย 

การเปTดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตามวรรค
สองให เป4นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงการ
คุ มครองข อมูลส�วนบุคคลด วย 

ให ประธานกรรมการจัดให มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต องและความมีอยู�จริงของทรัพยFสินและหน้ีสินดังกล�าวโดยเร็ว ในการน้ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
มอบหมายให พนักงานเจ าหน าท่ีตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาก็ได   ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑFวิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหนี้สินเพราะเหตุ

ที่ผู  ดํารงตําแหน�งทางการเมืองผู ใดพ นจากตําแหน�งหรือตาย ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินและหน้ีสินของผู น้ันแล วจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
และประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกล�าวในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองผู ใดพ นจากตําแหน�งหรือตายและ

ปรากฏว�าผู น้ันหรือทายาทหรือผู จัดการมรดกของผู น้ันจงใจไม�ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและ
หน้ีสิน ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินและหน้ีสิน
ของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือของกองมรดกได โดยไม�ต องอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพยFสิน
และหน้ีสินท่ีจะต องย่ืนตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓)  ท้ังน้ี ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการ
เปรียบเทียบทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีมีอยู�ในวันท่ีพ นจากตําแหน�งหรือตาย กับบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีได ย่ืนไว เม่ือคร้ังเข ารับตําแหน�ง แล วจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและ
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกล�าวในราชกิจจานุเบกษา 
                                                 

๔๓ มาตรา ๓๕ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๓๗/๑๔๔  รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให 

รายงานว�ามีความเปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินและหน้ีสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือไม� แต�ในกรณีท่ีปรากฏว�ามี
ทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือเป4นกรณีท่ีต องเปTดเผยตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง จะแสดงรายการท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงด วยก็ได  

 
มาตรา ๓๗/๒๔๕  การตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสินเพ่ือพิสูจนFความถูกต องและ

ความมีอยู�จริงของทรัพยFสินและหน้ีสิน หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินจากการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสิน หากมีพฤติการณFปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับการ
ได มาซึ่งทรัพยFสินและหน้ีสินรายการใดโดยไม�ชอบ หรือมีพฤติการณFอันควรเช่ือได ว�าจะมีการโอน ยักย าย 
แปรสภาพ หรือซุกซ�อนทรัพยFสิน หรือปรากฏพฤติการณFว�ามีการถือครองทรัพยFสินแทน อันมีลักษณะ
เป4นการมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตรวจสอบธุรกรรม
ทางการเงินหรือการได มาซึ่งทรัพยFสินและหน้ีสินน้ันได  เพ่ือร องขอให ทรัพยFสินน้ันตกเป4นของแผ�นดิน 

การตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสินของผู ย่ืนบัญชีท่ีมีพฤติการณFตามวรรคหน่ึง ให 
กระทําได ต�อเม่ือมีการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินแล ว 

ในการตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกข อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลท่ีเก่ียวข อง
กับผู มีหน าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหนี้สินจากสํานักงานป"องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินหรือสถาบันการเงินและผู มีหน าท่ีรายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป4นเพ่ือการตรวจสอบความถูกต องและความมีอยู�จริงและความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินและหน้ีสิน ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช อํานาจของคณะกรรมการ
ป"องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได ด วย 

ให นําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช บังคับกับการตรวจสอบความถูกต องและความมี
อยู�จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินและหน้ีสินของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ตามมาตราน้ี
ด วยโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชนFในการตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสิน ให นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๑) 
(๒) และ (๓) และมาตรา ๒๕/๑ มาใช บังคับกับการตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสินด วย 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏว�าทรัพยFสินมีความเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึนผิดปกติให คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ งให ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ทายาทหรือผู จัดการ
มรดก แล วแต�กรณี ช้ีแจงการได มาของทรัพยFสินดังกล�าวก�อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว�ามี
ทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

                                                 
๔๔ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๕ มาตรา ๓๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองผู ใดมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติให 
ประธานกรรมการส�งเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยู�พร อมท้ังรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือ
ดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง เพ่ือให ทรัพยFสินท่ีเพ่ิมข้ึน
ผิดปกติน้ันตกเป4นของแผ�นดินต�อไป และให นําบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใช บังคับโดย
อนุโลม 

ในระหว�างท่ียังไม�มีคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองตามวรรคสองคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคําสั่งให ยึดหรืออายัดทรัพยFสินท่ีเพ่ิมข้ึนผิดปกติน้ัน
ไว ช่ัวคราวก็ได  และให นําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช บังคับด วยโดยอนุโลม๔๖ 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การแสดงบัญชีรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของเจ าหน าท่ีของรัฐ 
   

 
มาตรา ๓๙  ให ผู ดํารงตําแหน�งดังต�อไปน้ีมีหน าท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสิน

และหน้ีสินของตน คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเข ารับ
ตําแหน�ง ทุกสามป5ท่ีอยู�ในตําแหน�ง และเม่ือพ นจากตําแหน�ง ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

(๑) ประธานศาลฎีกา 
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๔) อัยการสูงสุด 
(๕) กรรมการการเลือกต้ัง 
(๖)๔๗ ผู ตรวจการแผ�นดิน 
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
(๙) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๑) หัวหน าสํานักตุลาการทหาร 
(๑๒) ผู พิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(๑๔) รองอัยการสูงสุด 
(๑๕) ผู ดํารงตําแหน�งระดับสูง 
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินเม่ือพ นจากตําแหน�งของบุคคลตาม 

(๑) (๔) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให ย่ืนเม่ือผู น้ันพ นจากการเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐเท�าน้ัน 
                                                 

๔๖ มาตรา ๓๘ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๗ มาตรา ๓๙ (๖) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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ให นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ 
มาใช บังคับกับการแสดง การย่ืน การรับบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสิน และการตรวจสอบ
ความถูกต องและความมีอยู�จริงของทรัพยFสินและหน้ีสินของบุคคลตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม๔๘ 

 
มาตรา ๔๐๔๙  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหน�งของเจ าหน าท่ีของ

รัฐ ซึ่งจะต องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินเพ่ิมเติมจากมาตรา ๓๙ ได  โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตําแหน�งของเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งจะต องย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินตามวรรคหน่ึงแล ว ให ดําเนินการดังน้ี 

(๑)๕๐ ในกรณีท่ีเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งดํารงตําแหน�งผู บริหารระดับสูง ให นํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึงและวรรคสี่ มาใช บังคับกับการย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีท่ีเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งดํารงตําแหน�งตํ่ากว�าเจ าหน าท่ีของรัฐตาม (๑) ให 
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินเป4นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยจะกําหนดให ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินเป4นระยะหรือ
ให มีการแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินเฉพาะรายการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีย่ืนไว เดิมด วยก็ได  

เพ่ือประโยชนFในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินให คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑFและวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของ
เจ าหน าท่ีของรัฐได  

 
มาตรา ๔๑๕๑  บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผู ใดจงใจไม�ย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด วย
ข อความอันเป4นเท็จหรือปกปTดข อเท็จจริงท่ีควรแจ งให ทราบ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเร่ืองให ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองวินิจฉัยต�อไป และให ผู น้ันพ นจากตําแหน�งนับแต�วันท่ี
มีคําวินิจฉัยว�ามีการกระทําดังกล�าว และห ามมิให ผู น้ันดํารงตําแหน�งเจ าหน าท่ีของรัฐเป4นเวลาห าป5นับแต�
วันท่ีพ นจากตําแหน�ง แต�ไม�กระทบกระเทือนกิจการท่ีผู น้ันได กระทําไปในตําแหน�งดังกล�าว รวมท้ังการ
ได รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งหรือประโยชนFตอบแทนอย�างอ่ืน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปTดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบท่ีมีการย่ืนไว แก�ผู มีส�วนได เสียได  ถ าเป4นประโยชนFในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทํา

                                                 
๔๘ มาตรา ๓๙ วรรคสาม แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙ มาตรา ๔๐ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑ มาตรา ๔๑ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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ความผิด หรือในกรณีท่ีเจ าของบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินน้ันยินยอมให มีการเปTดเผยตาม
หลักเกณฑFที่บัญญัติไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๔๒๕๒  ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของเจ าหน าท่ี

ของรัฐให นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๓๘ มาใช บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การไต�สวนข อเท็จจริง 
   

 
มาตรา ๔๓๕๓  ภายใต บังคับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๔ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดน้ี ในกรณี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ประธานวุฒิสภาส�งเร่ืองให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริง

เน่ืองจากได มีการเข าช่ือร องขอเพ่ือให วุฒิสภามีมติให ถอดถอนผู ถูกกล�าวหาออกจากตําแหน�งตาม
มาตรา ๕๙ หรือกรณีท่ีผู ตรวจการแผ�นดินส�งเร่ืองให ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน�งเน่ืองจากเป4น
การกระทําผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร ายแรง 

(๒) มีกรณีที่ต องดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงตามมาตรา ๖๖ 
(๓) มีการกล�าวหาต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดินตาม

มาตรา ๗๕ 
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยว�าเจ าหน าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๘๘ 
(๕) มีการกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ 
(๖)๕๔ มีกรณีที่ต องดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงตามมาตรา ๙๙/๑ 
ระเบียบ หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดข้ึนจะต อง

ไม�กระทบถึงสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และจะต องไม�ทําให สิทธิในการต�อสู คดีของผู ถูก
กล�าวหาลดน อยลงกว�าท่ีบัญญัติไว ในกฎหมาย 

 
มาตรา ๔๔  ห ามมิให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริง ในกรณี

ดังต�อไปน้ี 
(๑) เ ร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ไต�สวนข อเท็จจริงเสร็จแล วและไม� มี

พยานหลักฐานใหม�อันเป4นสาระสําคัญแก�การไต�สวน 

                                                 
๕๒ มาตรา ๔๒ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๓ มาตรา ๔๓ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๔ มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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(๒) ผู ถูกกล�าวหาเป4นบุคคลคนเดียวกับผู ถูกกล�าวหาในเร่ืองท่ีอยู�ระหว�างการไต�สวน
ข อเท็จจริงและมูลกรณีแห�งการกล�าวหาเป4นเร่ืองเดียวกัน 

 
มาตรา ๔๔/๑๕๕  ก�อนดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. อาจมอบหมายให เลขาธิการดําเนินการแสวงหาข อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเร่ือง
กล�าวหาน้ันเพ่ือให ได ข อเท็จจริงเพียงพอต�อการไต�สวนข อเท็จจริงต�อไปก็ได  ในการน้ี เลขาธิการอาจ
มอบหมายให พนักงานเจ าหน าท่ีเป4นผู ดําเนินการแทนก็ได   ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยให ถือว�าเลขาธิการและพนักงานเจ าหน าท่ีท่ีเลขาธิการมอบหมาย
เป4นพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๔/๒๕๖  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได รับเร่ืองกล�าวหาใดไว พิจารณาไต�

สวนข อเท็จจริงแล ว บรรดาสิ่งของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ท่ีได มาตามมาตรา ๔๔/๑ 
ให ถือเป4นอันใช ได และสามารถนํามาใช เป4นพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดีในช้ันไต�สวนข อเท็จจริง
ได  

 
มาตรา ๔๕๕๗  ในการไต�สวนข อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ

แต�งต้ังคณะอนุกรรมการไต�สวนเพ่ือดําเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได  ท้ังน้ี การปฏิบัติหน าท่ี
ของคณะอนุกรรมการให เป4นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

คณะอนุกรรมการท่ีแต�งต้ังตามวรรคหน่ึงต องประกอบด วยประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยมีพนักงานเจ าหน าท่ีเป4นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และอนุกรรมการและผู ช�วยเลขานุการ แต�ถ าเป4นการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือไต�สวน
กรณีตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ ประธานอนุกรรมการต องเป4นกรรมการ  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับฐานะระดับของตําแหน�ง และการคุ มครองผู ถูกกล�าวหาตามสมควร 

 
มาตรา ๔๕/๑๕๘  ในการไต�สวนข อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให 

พนักงานไต�สวนดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปสํานวนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยก็ได  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ในการไต�สวนข อเท็จจริง ให พนักงานไต�สวนท่ีได รับมอบหมายตามวรรคหน่ึงมี
อํานาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) 

 

                                                 
๕๕ มาตรา ๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๖ มาตรา ๔๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๗ มาตรา ๔๕ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๘ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๔๖  ห ามมิให แต�งต้ังบุคคลซึ่งมีเหตุดังต�อไปน้ีเป4นอนุกรรมการไต�สวน 
(๑)๕๙ รู เห็นเหตุการณFหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล�าวหาใน

ฐานะอ่ืนท่ีมิใช�ในฐานะพนักงานเจ าหน าท่ีหรือพนักงานไต�สวนมาก�อน 
(๒) มีส�วนได เสียในเร่ืองท่ีกล�าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู กล�าวหาหรือผู ถูกกล�าวหา 
(๔) เป4นผู กล�าวหาหรือเป4นคู�สมรส บุพการี ผู สืบสันดาน หรือพ่ีน องร�วมบิดามารดา 

หรือร�วมบิดาหรือมารดากับผู กล�าวหาหรือผู ถูกกล�าวหา 
(๕) มีความสัมพันธFใกล ชิดในฐานะญาติหรือเป4นหุ นส�วนหรือมีผลประโยชนFร�วมกัน

หรือขัดแย งกันทางธุรกิจกับผู กล�าวหาหรือผู ถูกกล�าวหา 
ในกรณีท่ีปรากฏว�ามีการแต�งต้ังบุคคลตามวรรคหน่ึงเป4นอนุกรรมการไต�สวน ให 

อนุกรรมการผู น้ันแจ งต�อประธานกรรมการโดยเร็ว ระหว�างน้ันห ามมิให อนุกรรมการผู น้ันยุ�งเก่ียวกับ
การดําเนินการของคณะอนุกรรมการไต�สวน 

ความในวรรคสองให ใช บังคับในกรณีท่ีผู ถูกกล�าวหาคัดค านว�าอนุกรรมการผู ใดมีเหตุ
ตามวรรคหน่ึงด วยโดยอนุโลม 

การยื่นคําคัดค าน การพิจารณาคําคัดค าน และการแต�งตั้งบุคคลเป4นอนุกรรมการ
ไต�สวนแทนให เป4นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในการดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงให แจ งข อกล�าวหาให ผู ถูกกล�าวหา

ทราบและกําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผู ถูกกล�าวหาจะมาช้ีแจงข อกล�าวหาแสดงพยานหลักฐาน
หรือนําพยานบุคคลมาให ปากคําประกอบการช้ีแจง 

ในการช้ีแจงข อกล�าวหาและการให ปากคําของผู ถูกกล�าวหา ให มีสิทธินําทนายความ
หรือบุคคลซึ่งผู ถูกกล�าวหาไว วางใจเข าฟ6งในการช้ีแจงหรือให ปากคําของตนได  

 
มาตรา ๔๘  กรณีท่ีมีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการไต�สวน การรับฟ6งคําช้ีแจงของผู 

ถูกกล�าวหาหรือการถามปากคําผู ถูกกล�าวหาหรือพยาน ต องมีอนุกรรมการไต�สวนอย�างน อยสองคน
ร�วมในการดําเนินการในจํานวนน้ันจะต องเป4นอนุกรรมการไต�สวนท่ีเป4นพนักงานเจ าหน าท่ีอย�างน อย
หน่ึงคน แต�ถ าเป4นการรับฟ6งคําช้ีแจงหรือการถามปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘ จะต องมีอนุกรรมการ
ไต�สวนท่ีเป4นกรรมการเข าร�วมดําเนินการด วย 

ห ามมิให อนุกรรมการไต�สวนทําหรือจัดให ทําการใด ๆ ซึ่งเป4นการล�อลวงหรือขู�เข็ญ 
หรือให สัญญากับผู ถูกกล�าวหาหรือพยานเพ่ือจูงใจให เขาให ถ อยคําอย�างใด ๆ ในเร่ืองท่ีกล�าวหาน้ัน 

 
มาตรา ๔๙  เพ่ือประโยชนFในการปฏิบัติหน าท่ีของคณะอนุกรรมการไต�สวนให 

คณะอนุกรรมการไต�สวนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ได 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 

                                                 
๕๙ มาตรา ๔๖ (๑) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๕๐  เม่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล ว ให จัดทําสํานวนการ
ไต�สวนข อเท็จจริงเสนอต�อประธานกรรมการ ประกอบด วยสาระสําคัญ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ช่ือและตําแหน�งหน าท่ีของผู กล�าวหาและผู ถูกกล�าวหา 
(๒) เร่ืองท่ีถูกกล�าวหา 
(๓)๖๐ ข อกล�าวหา คําแก ข อกล�าวหา สรุปข อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข อง

ซึ่งได จากการไต�สวนข อเท็จจริง 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยท้ังในป6ญหาข อเท็จจริงและข อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกข้ึนอ างอิง 
(๖) สรุปความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล�าวหา 
 
มาตรา ๕๑  เม่ือประธานกรรมการได รับสํานวนการไต�สวนข อเท็จจริงตามมาตรา 

๕๐ แล ว ให จัดให มีการประชุมเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวัน 
เพ่ือประโยชนFแห�งความเป4นธรรม ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการไต�สวน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให คณะอนุกรรมการไต�สวนชุดเดิมไต�สวนข อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือ
แต�งต้ังคณะอนุกรรมการไต�สวนชุดใหม�ทําการไต�สวนข อเท็จจริงเพ่ิมเติมแทนก็ได  

 
มาตรา ๕๒  ห ามมิให กรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เข าร�วมประชุมพิจารณา

สํานวนการไต�สวนข อเท็จจริง เว นแต�เป4นกรรมการซึ่งรู เห็นเหตุการณFเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล�าวหาเน่ืองจาก
ได รับแต�งต้ังให เป4นอนุกรรมการไต�สวน 

 
มาตรา ๕๓๖๑  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสํานวนการไต�สวนข อเท็จจริงและ

มีมติวินิจฉัยว�าข อกล�าวหามีมูลหรือไม� ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว�าข อกล�าวหาใด
ไม�มีมูลให ข อกล�าวหาน้ันเป4นอันตกไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�าข อกล�าวหาใดไม�มีมูลตามวรรคหน่ึง ให 
สํานักงาน ป.ป.ช. จัดให บุคคลท่ัวไปสามารถเข าตรวจดูเหตุผลท่ีมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดังกล�าวได ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได มีมติตามมาตรา ๕๓ แล ว ถ าข อกล�าวหา

น้ันเป4นเร่ืองท่ีประธานวุฒิสภาส�งมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผู เสียหายย่ืนคําร องเพ่ือดําเนินคดีกับผู ถูก
กล�าวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) ให ประธานกรรมการส�งรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจ งไปยัง
ผู เสียหาย แล วแต�กรณี โดยเร็ว 

รายงานตามวรรคหน่ึงต องมีลายมือช่ือของกรรมการท่ีเข าร�วมการพิจารณาและต อง
ระบุความเป4นมาหรือข อกล�าวหา สรุปข อเท็จจริงท่ีได จากการไต�สวนข อเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณา
วินิจฉัยและบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอ างอิง 
                                                 

๖๐ มาตรา ๕๐ (๓) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖๑ มาตรา ๕๓ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๕๕๖๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�าข อกล�าวหาใดมีมูล และข อ

กล�าวหาน้ันเป4นเรื่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) นับแต�วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล�าว 
ผู ถูกกล�าวหาจะปฏิบัติหน าท่ีต�อไปมิได จนกว�าวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองจะมีคําพิพากษา แล วแต�กรณี 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�าข อกล�าวหาใดมีมูล ให ประธาน

กรรมการส�งรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารท่ีมีอยู�พร อมท้ังความเห็นไปยัง 
(๑)๖๓ ประธานวุฒิสภา ถ าข อกล�าวหาน้ันเป4นเร่ืองตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒)  
(๒) อัยการสูงสุด ถ าผลการไต�สวนข อเท็จจริงปรากฏว�ามีมูลความผิดอาญาหรือ

รํ่ารวยผิดปกติและผู ถูกกล�าวหาเป4นบุคคลตามมาตรา ๕๘ เว นแต�อัยการสูงสุด หรือเป4นข าราชการ
การเมืองอ่ืนนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) 

(๓) อัยการสูงสุด ถ าผลการไต�สวนข อเท็จจริงปรากฏว�ามีมูลความผิดอาญาหรือ
รํ่ารวยผิดปกติและผู ถูกกล�าวหาเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งมิใช�ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองและผู ดํารง
ตําแหน�งระดับสูง 

(๔) ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนผู ถูกกล�าวหา ถ าผลการไต�สวน
ข อเท็จจริงปรากฏว�ามีมูลความผิดทางวินัย หรือมีมูลความผิดต องให พ นจากตําแหน�ง และผู ถูก
กล�าวหาเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งมิใช�ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าข อกล�าวหาใดท่ีประธานวุฒิสภาส�งมาตาม
มาตรา ๔๓ (๑) เป4นเร่ืองสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะข อกล�าวหาน้ันส�งไปให วุฒิสภาพิจารณาก�อน
ก็ได  

 
มาตรา ๕๗  ในระหว�างการไต�สวนข อเท็จจริง หากปรากฏว�าผู ถูกกล�าวหาพ นจาก

ตําแหน�งหรือพ นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก�ความตาย ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงเพ่ือจะดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือขอให ทรัพยFสิน
ตกเป4นของแผ�นดิน แล วแต�กรณี ต�อไปได  

ในกรณีที่ผู ถูกกล�าวหาพ นจากตําแหน�งหรือพ นจากราชการอันเน่ืองมาจากความตาย 
ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงเพ่ือขอให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน
ต�อไปได  

 
หมวด ๕ 

การถอดถอนจากตําแหน�ง 
   

 
                                                 

๖๒ มาตรา ๕๕ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖๓ มาตรา ๕๖ (๑) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๕๘๖๔  เม่ือปรากฏว�าผู ดํารงตําแหน�งดังต�อไปน้ีผู ใดมีพฤติการณFรํ่ารวย
ผิดปกติ ส�อไปในทางทุจริตต�อหน าท่ี ส�อว�ากระทําผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ ส�อว�ากระทําผิดต�อ
ตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม ส�อว�าจงใจใช อํานาจหน าท่ีขัดต�อบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือฝSาฝWนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร ายแรง วุฒิสภามีอํานาจ
ดําเนินการถอดถอนผู น้ันออกจากตําแหน�งได ตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ประธานศาลฎีกา 
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๘) อัยการสูงสุด 
(๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๐) กรรมการการเลือกต้ัง 
(๑๑) ผู ตรวจการแผ�นดิน 
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
(๑๓) ผู ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน 
(๑๔) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๕) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๖) หัวหน าสํานักตุลาการทหาร 
(๑๗) รองอัยการสูงสุด 
(๑๘) ผู พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ

กําหนด 
(๑๙) ผู ดํารงตําแหน�งระดับสูงหรือผู ดํารงตําแหน�งระดับอ่ืนท่ีเทียบเท�า” 
 
มาตรา ๕๘/๑๖๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได รับรายงานจากผู ตรวจการ

แผ�นดิน ขอให ถอดถอนผู ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาหรือผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองอ่ืน หรือผู บริหารระดับสูง อันเน่ืองมาจากกระทําการฝSาฝWน
หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร ายแรง ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตาม
หมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริงโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�าผู ดํารงตําแหน�งตามวรรคหน่ึงกระทําการฝSา
ฝWน หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร ายแรงน้ันมีมูล ให รายงานไปยังประธานวุฒิสภา 

                                                 
๖๔ มาตรา ๕๘ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖๕ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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เพ่ือให ประธานวุฒิสภาจัดให มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาถอดถอนผู ดํารงตําแหน�งดังกล�าว
โดยเร็ว และให นําบทบัญญัติในมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใช บังคับด วยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๕๙  สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจํานวนไม�น อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู แทนราษฎร หรือประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ังไม�น อยกว�าสองหม่ืนคนมีสิทธิ
เข าช่ือร องขอต�อประธานวุฒิสภา เพ่ือให วุฒิสภามีมติให ถอดถอนผู ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๕๘ ออก
จากตําแหน�งได ๖๖ 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม�น อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของ
วุฒิสภามีสิทธิเข าช่ือร องขอต�อประธานวุฒิสภาเพ่ือให วุฒิสภามีมติให ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหน�งได  

 
มาตรา ๖๐  กรณีประชาชนร องขอให ถอดถอนผู ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๕๘ ออก

จากตําแหน�ง ต องมีผู ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือจํานวนไม�เกินหน่ึงร อยคนเพ่ือดําเนินการจัดทําคําร องและ
รับรองลายมือช่ือของประชาชนท่ีเข าช่ือจํานวนไม�น อยกว�าสองหม่ืนคน๖๗ 

ผู ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือและผู เข าช่ือต องเป4นผู มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ผู ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือต องไปแสดงตนต�อประธานวุฒิสภาก�อนเร่ิมรวบรวมรายช่ือ
ประชาชนผู มีสิทธิเข าช่ือร องขอ 

 
มาตรา ๖๑  การร องขอให ถอดถอนจากตําแหน�งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ 

ต องทําเป4นหนังสือระบุช่ือ อายุ ท่ีอยู� หมายเลขประจําตัวประชาชนพร อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ�าย
สามารถแสดงตนได  และลงลายมือช่ือของผู ร องขอ โดยระบุวัน เดือน ป5 ท่ีลงลายมือช่ือให ชัดเจน และ
ต องระบุพฤติการณFท่ีกล�าวหาผู ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๕๘ เป4นข อ ๆ อย�างชัดเจนว�ามีพฤติการณF
รํ่ารวยผิดปกติ ส�อไปในทางทุจริตต�อหน าท่ี ส�อว�ากระทําผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ ส�อว�ากระทํา
ผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม หรือส�อว�าจงใจใช อํานาจหน าท่ีขัดต�อบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายใด และต องระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงต�อไปได  และให ย่ืนคําร องขอดังกล�าวต�อประธานวุฒิสภา
ภายในหน่ึงร อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีผู ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือไปแสดงตนต�อประธานวุฒิสภา 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู แทนราษฎรร องขอให ถอดถอนผู ดํารงตําแหน�ง

ตามมาตรา ๕๘ ออกจากตําแหน�ง หรือในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาร องขอให ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา
ออกจากตําแหน�ง ให นําบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
                                                 

๖๖ มาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖๗ มาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๖๓๖๘  เม่ือประธานวุฒิสภาได รับคําร องขอแล ว ให ประธานวุฒิสภา
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาว�าคําร องขอถูกต องและครบถ วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
และตามมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒  ให แล วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ได รับคําร องขอ 
ในกรณีท่ีเห็นว�าถูกต องและครบถ วนแล วให ประธานวุฒิสภาส�งเร่ืองให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือ
ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นว�าคําร องขอไม�ถูกต อง
หรือไม�ครบถ วน ให ประธานวุฒิสภาแจ งให ผู ร องขอหรือผู ริเร่ิมทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการให ถูกต อง 
โดยผู ร องขอหรือผู ริเร่ิมต องดําเนินการให แล วเสร็จและส�งให ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต�
วันท่ีได รับแจ งจากประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาได รับคําร องขอที่ได แก ไขตามวรรคหนึ่ง ให ตรวจสอบ
คําร องขอดังกล�าวให เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได รับคําร องขอน้ันว�าได แก ไขครบถ วนถูกต องแล ว
หรือไม� ในกรณีที่เห็นว�าผู ร องขอหรือผู ริเร่ิมได แก ไขถูกต องหรือครบถ วน ให ประธานวุฒิสภาส�งเร่ืองให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริงโดยเร็ว แต�หากเห็นว�า
คําร องขอนั้นมิได แก ไขให ถูกต องหรือครบถ วน ให ประธานวุฒิสภาส�งคําร องขอคืนให แก�ผู ร องขอ
หรือผู ริเร่ิม แต�ทั้งน้ี ไม�ตัดสิทธิที่ผู ร องขอหรือผู ริเร่ิมจะย่ืนคําร องขอในประเด็นดังกล�าวเข ามาใหม� 

 
มาตรา ๖๔  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข างมากว�าข อกล�าวหาท่ีมาจาก

การเข าช่ือร องขอเพ่ือให วุฒิสภามีมติถอดถอนผู ถูกกล�าวหาออกจากตําแหน�งมีมูล และได รายงานไป
ยังประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๕๖ (๑) แล ว ให ประธานวุฒิสภาจัดให มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณามีมติโดยเร็ว๖๙ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งรายงานให นอกสมัยประชุม ให ประธานวุฒิสภา
แจ งให ประธานรัฐสภาทราบ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียกประชุม
รัฐสภาเป4นการประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณากรณีดังกล�าว และให ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๖๕  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งต องกระทําโดยวิธี

ลงคะแนนลับ มติท่ีให ถอดถอนผู ใดออกจากตําแหน�งให ถือเอาคะแนนเสียงไม�น อยกว�าสามในห าของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของวุฒิสภา 

ผู ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน�ง ให ผู น้ันพ นจากตําแหน�งหรือให ออกจากราชการ
นับแต�วันท่ีวุฒิสภามีมติให ถอดถอน และให ตัดสิทธิผู น้ันในการดํารงตําแหน�งใดในทางการเมืองหรือใน
หน�วยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเป4นเวลาห าป5 

มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีให เป4นท่ีสุด และจะมีการร องขอให ถอดถอนบุคคล
ดังกล�าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได  แต�ไม�กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกา แผนก
คดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรือศาลท่ีมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล วแต�กรณี 

                                                 
๖๘ มาตรา ๖๓ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖๙ มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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เม่ือวุฒิสภามีมติให ถอดถอนผู ใดออกจากตําแหน�งแล ว ให ประธานวุฒิสภาแจ งมติให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู ถูกถอดถอนจากตําแหน�ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ าหน าท่ีของรัฐท่ี
เก่ียวข องโดยเร็ว 

 
หมวด ๖ 

การดําเนินคดีอาญาผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ๗๐ 
   

 
มาตรา ๖๖๗๑  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู กล�าวหา

ว�าผู ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข าราชการ
การเมืองอ่ืนรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีหรือทุจริตต�อหน าท่ีตามกฎหมายอ่ืนให คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงโดยเร็ว เว นแต�ในกรณีท่ีผู กล�าวหามิใช�ผู เสียหาย และคํากล�าวหาไม�ระบุ
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงต�อไปได  คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม�
ดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงก็ได  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจวางระเบียบเก่ียวกับการกล�าวหาตามวรรคหน่ึงได  
บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงให ใช บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวหรือบุคคลอ่ืนเป4น

ตัวการ ผู ใช หรือผู สนับสนุน รวมท้ังผู ให  ผู ขอให  หรือรับว�าจะให ทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดแก�
บุคคลตามวรรคหน่ึงเพ่ือจูงใจให กระทําการ ไม�กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด วยหน าท่ี
ด วย๗๒ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว�าผู เสียหายจะย่ืนคําร องต�อท่ี
ประชุมใหญ�ศาลฎีกากล�าวหาผู ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู แทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภา ว�ากระทําความผิดตามวรรคหน่ึง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให รับเร่ืองกล�าวหา
ผู ดํารงตําแหน�งดังกล�าวด วยคะแนนเสียงไม�น อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ใน
กรณีน้ีผู เสียหายจะย่ืนคําร องต�อท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกามิได ๗๓ 

กรณีตามวรรคสี่ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงโดยเร็ว และ
ให นําบทบัญญัติในหมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริง และหมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหน�ง มาใช 
บังคับโดยอนุโลม๗๔ 
                                                 

๗๐ ชื่อของหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของ
รัฐธรรมนูญ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗๑ มาตรา ๖๖ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๒ มาตรา ๖๖ วรรคสาม แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗๓ มาตรา ๖๖ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗๔ มาตรา ๖๖ วรรคห า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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มาตรา ๖๗๗๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๘๗๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๙๗๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�าข อกล�าวหามีมูลความผิดตาม

มาตรา ๖๖ ให ประธานกรรมการส�งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู�พร อมท้ังความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือดําเนินการฟ"องคดีต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองต�อไป  ท้ังน้ี ตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

 
มาตรา ๗๑  ให นําบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาใช บังคับกับกรณีท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติว�าข อกล�าวหาท่ีมาจากการเข าช่ือร องขอต�อวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตาม
มาตรา ๖๖ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีผู เสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ร องทุกขFกล�าวโทษ

บุคคลตามท่ีระบุไว ในมาตรา ๖๖ ว�าได กระทําความผิดตามท่ีได บัญญัติไว ในมาตรา ๖๖ ต�อพนักงาน
ฝSายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีเขตอํานาจเหนือท องท่ีท่ีเกิดการกระทําความผิดดังกล�าว ให พนักงานฝSาย
ปกครองหรือตํารวจท่ีได รับคําร องทุกขFกล�าวโทษมีอํานาจย่ืนคําร องต�อศาลท่ีมีเขตอํานาจ เพ่ือให ออก
หมายจับบุคคลดังกล�าวได  หรือในกรณีท่ีมีเหตุจําเป4นอย�างอ่ืนให จับได โดยไม�มีหมายตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจน้ันมีอํานาจจับบุคคลดังกล�าวได  

ให พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจท่ีจับบุคคลดังกล�าวไว  ส�งตัวผู ถูกจับพร อมท้ัง
บันทึกการจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมง 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีไม�จําต องมีการควบคุมตัวผู ถูกจับไว  คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

อาจปล�อยตัวผู ถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม�มีประกันก็ได  
ในกรณีท่ีมีความจําเป4นต องมีการควบคุมตัวผู ถูกจับไว  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่ืน

คําร องต�อศาลอาญาเพ่ือขอให ศาลออกหมายขังผู ถูกจับไว ได  ตามหลักเกณฑFและระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดท่ีมีการร องทุกขFกล�าวโทษน้ัน 

 

                                                 
๗๕ มาตรา ๖๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า

ด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๖ มาตรา ๖๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า

ด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗ มาตรา ๖๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า

ด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๗๓/๑๗๘  กรณีที่มีการฟ"องคดีอาญาผู ถูกกล�าวหาต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หากการกระทําของผู ถูกกล�าวหาเป4นเหตุให เกิดความเสียหายในทาง
ทรัพยFสินหรือเป4นการละเมิดต�อหน�วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืน อัยการสูงสุดอาจย่ืนคําร องขอให ศาลมี
คําพิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งอันมิชอบท่ีเป4นการละเมิดน้ันด วยก็ได  

สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามวรรคหน่ึง ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ งให 
หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องดําเนินการให ผู ถูกกล�าวหาหรือผู ซึ่งเก่ียวข องกับความเสียหายน้ันชดใช 
ค�าเสียหายตามกฎหมายว�าด วยการน้ันต�อไป 

 
มาตรา ๗๔  เม่ือจะมีการฟ"องคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

หนังสือแจ งผู ถูกกล�าวหาให ไปรายงานตัวต�อบุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาท่ี
กําหนด 

หากผู ถูกกล�าวหาไม�ไปรายงานตัวตามกําหนด ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ ง
พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจจัดการให ได ตัวผู ถูกกล�าวหา เพ่ือส�งอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แล วแต�กรณี ดําเนินคดีต�อไป 

การควบคุมตัวผู ถูกกล�าวหาและการปล�อยช่ัวคราว ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แล วแต�กรณี เป4นผู มีอํานาจพิจารณา  
ท้ังน้ี ให นํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล วแต�กรณี มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔/๑๗๙  ในการดําเนินคดีอาญาตามหมวดน้ี ถ าผู ถูกกล�าวหาหรือจําเลย

หลบหนีไปในระหว�างถูกดําเนินคดีหรือระหว�างการพิจารณาของศาล มิให นับระยะเวลาท่ีผู ถูกกล�าวหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป4นส�วนหน่ึงของอายุความ และเม่ือได มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให ลงโทษจําเลย 
ถ าจําเลยหลบหนีไปในระหว�างต องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให ลงโทษ มิให นําบทบัญญัติแห�งประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ มาใช บังคับ 

 
หมวด ๗ 

การร องขอให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน 
   

 
มาตรา ๗๕๘๐  การกล�าวหาว�าผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ าหน าท่ีของรัฐผู ใด

รํ่ารวยผิดปกติ ให ผู กล�าวหาดําเนินการกล�าวหาต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผู ถูกกล�าวหายัง
ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐหรือพ นจากตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ าหน าท่ี

                                                 
๗๘ มาตรา ๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗๙ มาตรา ๗๔/๑ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๐ มาตรา ๗๕ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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ของรัฐไม�เกินห าป5 โดยให คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบ้ืองต นก�อนว�าพฤติการณFหรือเร่ือง
ท่ีกล�าวหาน้ันเข าหลักเกณฑFท่ีจะรับไว พิจารณาได หรือไม� ถ าผู ถูกกล�าวหาเป4นผู ซึ่งได ย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพยFสินและหน้ีสินไว แล ว ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. นําบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและ
หน้ีสินน้ันมาประกอบการพิจารณาด วย 

ในกรณีท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ าหน าท่ีของรัฐพ นจากการดํารง
ตําแหน�งทางการเมือง หรือพ นจากการเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐเกินห าป5แล ว ห ามมิให มีการกล�าวหาผู 
ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ าหน าท่ีของรัฐน้ันตามวรรคหน่ึงอีก แต�ไม�เป4นการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะยกคํากล�าวหาท่ีได มีการกล�าวหาไว แล วหรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�าผู 
ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ าหน าท่ีของรัฐน้ันรํ่ารวยผิดปกติข้ึนไต�สวนได   ท้ังน้ี ต องไม�เกินสิบป5
นับแต�วันท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรือเจ าหน าท่ีของรัฐน้ันพ นจากการดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง หรือพ นจากการเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐ แล วแต�กรณี 

 
มาตรา ๗๖๘๑  การกล�าวหาตามมาตรา ๗๕ จะทําด วยวาจาหรือทําเป4นหนังสือก็ได   

ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 
มาตรา ๗๗๘๒  ในกรณีที่เร่ืองท่ีกล�าวหาเข าหลักเกณฑFตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีท่ี

มีเหตุอันควรสงสัยว�าผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ าหน าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ ให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริง ต�อไป 

 
มาตรา ๗๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว�าทรัพยFสินรายใด

ของผู ถูกกล�าวหาเป4นทรัพยFสินท่ีเก่ียวข องกับการรํ่ารวยผิดปกติและมีพฤติการณFน�าเช่ือว�าจะมีการ
โอน ยักย าย แปรสภาพ หรือซุกซ�อนทรัพยFสินดังกล�าว ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่ง
ยึดหรืออายัดทรัพยFสินน้ันไว ช่ัวคราว  ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิผู ถูกกล�าวหาท่ีจะย่ืนคําร องขอผ�อนผันเพ่ือขอรับ
ทรัพยFสินน้ันไปใช ประโยชนFโดยมีหรือไม�มีประกันหรือหลักประกันก็ได  

เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยFสินช่ัวคราวตามวรรคหน่ึงแล ว ให คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จัดให มีการพิสูจนFเก่ียวกับทรัพยFสินโดยเร็ว ในกรณีท่ีผู ถูกกล�าวหาไม�สามารถแสดงหลักฐานได 
ว�าทรัพยFสินท่ีถูกยึดหรืออายัดช่ัวคราวมิได เก่ียวข องกับการรํ่ารวยผิดปกติ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจยึดหรืออายัดทรัพยFสินน้ันไว ต�อไป จนกว�าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว�าข อกล�าวหาไม�มีมูล
ซึ่งต องไม�เกินหน่ึงป5นับแต�วันยึดหรืออายัด หรือจนกว�าจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให ยกฟ"องในคดีน้ัน แต�
ถ าสามารถพิสูจนFได ก็ให คืนทรัพยFสินแก�ผู น้ัน 

 
มาตรา ๗๙  เพ่ือประโยชนFในการไต�สวนข อเท็จจริง ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให 

ผู ถูกกล�าวหาแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินของผู ถูกกล�าวหาตามรายการ วิธีการและภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซึ่งต องไม�น อยกว�าสามสิบวันแต�ไม�เกินหกสิบวัน 
                                                 

๘๑ มาตรา ๗๖ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘๒ มาตรา ๗๗ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๘๐  ถ าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต�สวนข อเท็จจริงและมีมติว�าผู ถูกกล�าวหา

รํ่ารวยผิดปกติ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ในกรณีเป4นผู ถูกกล�าวหาตามมาตรา ๖๖ ให ประธานกรรมการส�งเร่ืองให อัยการ

สูงสุดย่ืนคําร องต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองเพ่ือขอให ศาลสั่งให 
ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน 

(๒)๘๓ ในกรณีผู ถูกกล�าวหาเป4นผู ดํารงตําแหน�งประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู ตรวจการ
แผ�นดิน กรรมการตรวจเงินแผ�นดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน า
สํานักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด หรือผู ดํารงตําแหน�งระดับสูง ให ประธานกรรมการส�งเร่ืองให 
อัยการสูงสุดย่ืนคําร องต�อศาล ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอให ศาลสั่งให ทรัพยFสินตก
เป4นของแผ�นดิน 

(๓) ในกรณีท่ีผู ถูกกล�าวหาเป4นผู ดํารงตําแหน�งอัยการสูงสุด ให ประธานกรรมการย่ืน
คําร องต�อศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอให ศาลสั่งให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน 

(๔) ในกรณีที่ผู ถูกกล�าวหาเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐท่ีมิใช�บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให 
ประธานกรรมการส�งเร่ืองให อัยการสูงสุดย่ืนคําร องต�อศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือ
ขอให ศาลสั่งให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน และให ประธานกรรมการแจ งให ผู บังคับบัญชาหรือผู มี
อํานาจแต�งต้ังถอดถอนผู ถูกกล�าวหาสั่งลงโทษไล�ออกหรือปลดออก โดยให ถือว�ากระทําความผิดฐาน
ทุจริตต�อหน าท่ี เว นแต�กรณีท่ีผู ถูกกล�าวหาเป4นข าราชการตุลาการตามกฎหมายว�าด วยระเบียบ
ข าราชการฝSายตุลาการ ข าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว�าด วยการจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข าราชการอัยการตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSายอัยการ 
ให ประธานกรรมการแจ งไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล วแต�กรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว�า
ด วยระเบียบข าราชการฝSายตุลาการ กฎหมายว�าด วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSายอัยการ 

กรณีตาม (๑) และ (๒) เม่ืออัยการสูงสุดได รับรายงานและเอกสาร พร อมท้ัง
ความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล ว เห็นว�ารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ส�งให ยังไม�สมบูรณFพอท่ีจะดําเนินคดีได  ให อัยการสูงสุดแจ งให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
เพ่ือดําเนินการต�อไป โดยให ระบุข อท่ีไม�สมบูรณFน้ันให ครบถ วนในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ีให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด ต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหน่ึง โดยมีผู แทนจากแต�ละฝSาย
จํานวนฝSายละเท�ากันเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให สมบูรณF แล วส�งให อัยการสูงสุดเพ่ือย่ืน
คําร องต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี แล วแต�กรณี เพ่ือขอให ศาลสั่งให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดินต�อไป ในกรณีที่คณะทํางาน
ดังกล�าวไม�อาจหาข อยุติเก่ียวกับการดําเนินคดีได  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจย่ืนคําร องต�อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี 
แล วแต�กรณี เพ่ือขอให ศาลสั่งให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน 
                                                 

๘๓ มาตรา ๘๐ (๒) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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ในการดําเนินคดีตามวรรคหน่ึงให ได รับการยกเว นค�าธรรมเนียมศาล โดยกรณีตาม 
(๒) (๓) และ (๔) ให นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งมาใช บังคับโดยอนุโลม๘๔ 

 
มาตรา ๘๑  ให อัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แล วแต�กรณี ดําเนินการย่ืนคํา

ร องเพ่ือขอให ศาลสั่งให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเก าสิบวันนับแต�วันท่ีได รับ
เร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในคดีท่ีร องขอให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน ให ผู ถูกกล�าวหามีภาระการพิสูจนFท่ี
ต องแสดงให ศาลเห็นว�าทรัพยFสินดังกล�าวมิได เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 

 
มาตรา ๘๑/๑๘๕  ในกรณีที่มีคําสั่งของศาลอันเป4นท่ีสุดให ยกคําร องของอัยการสูงสุด

หรือประธานกรรมการท่ีย่ืนตามมาตรา ๘๑ และถ าผู ถูกกล�าวหามิใช�เป4นผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
และได ถูกลงโทษทางวินัยไปก�อนโดยอาศัยเหตุท่ีมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว�าผู ถูกกล�าวหา
รํ่ารวยผิดปกติให ผู บังคับบัญชาของผู ถูกกล�าวหาสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษและดําเนินการให ผู น้ันได รับ
ความเป4นธรรมตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข อบังคับว�าด วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู ถูกกล�าวหา
น้ัน ๆ ในกรณีท่ีไม�มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข อบังคับดังกล�าว ให ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ท้ังน้ี ในการดําเนินการดังกล�าวห ามไม�ให หน�วยงานของรัฐยกอายุความใดข้ึนอ างอันจะเป4นเหตุให ไม�
สามารถให ความเป4นธรรมแก�บุคคลดังกล�าวได  

ในกรณีผู ถูกกล�าวหาท่ีถูกดําเนินคดีตามวรรคหน่ึงเป4นผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการให ผู ถูกกล�าวหาน้ันได รับความเป4นธรรมตามสมควรตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข อบังคับว�าด วยการบริหารงานบุคคลสําหรับการดํารงตําแหน�งทางการเมือง
น้ัน แล วแต�กรณี และให นําความในวรรคหน่ึงมาใช บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๘๒  การโอนหรือการกระทําใด ๆ เก่ียวกับทรัพยFสินของเจ าหน าท่ีของรัฐท่ี

ได กระทําหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให เจ าหน าท่ีของรัฐผู น้ันแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสิน
ของผู ถูกกล�าวหาตามมาตรา ๗๙ ถ าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แล วแต�กรณี มีคําขอ
โดยทําเป4นคําร อง ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทําน้ัน ๆ ได  เว นแต�ผู รับโอน
หรือผู รับประโยชนFจะแสดงให เป4นท่ีพอใจแก�ศาลว�าตนได รับโอนทรัพยFสินหรือประโยชนFน้ันมาโดย
สุจริตและมีค�าตอบแทน 

 
มาตรา ๘๓  ถ าศาลมีคําสั่งให ทรัพยFสินของผู ถูกกล�าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

มติว�ารํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติตกเป4นของแผ�นดิน แต�ไม�สามารถบังคับคดีเอาแก�
ทรัพยFสินเหล�าน้ันได ท้ังหมดหรือได แต�บางส�วน ให บังคับคดีเอาแก�ทรัพยFสินอ่ืนของผู ถูกกล�าวหาได 
ภายในอายุความสิบป5 แต�ต องไม�เกินมูลค�าของทรัพยFสินท่ีศาลสั่งให ตกเป4นของแผ�นดิน 
                                                 

๘๔ มาตรา ๘๐ วรรคสาม แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘๕ มาตรา ๘๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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หมวด ๘ 

การตรวจสอบเจ าหน าท่ีของรัฐ 
ซึ่งมิใช�ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ๘๖ 

   
 

มาตรา ๘๔๘๗  ภายใต บังคับมาตรา ๑๙ การกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐดังต�อไปน้ี ว�า
กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ หรือกระทําความผิด
ต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม ให กล�าวหาต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผู ถูกกล�าวหาเป4น
เจ าหน าท่ีของรัฐหรือพ นจากการเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐไม�เกินห าป5 

(๑) ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือผู บริหารระดับสูงซึ่งมิใช�บุคคลตามมาตรา ๖๖ 
(๒) ผู พิพากษาและตุลาการ 
(๓) พนักงานอัยการ 
(๔) เจ าหน าท่ีของรัฐในหน�วยงานของศาลและองคFกรตามรัฐธรรมนูญ 
(๕) ผู บริหารท องถ่ิน รองผู บริหารท องถ่ิน ผู ช�วยผู บริหารท องถ่ิน และสมาชิกสภา

ท องถ่ินขององคFกรปกครองส�วนท องถ่ิน 
(๖) เจ าหน าท่ีของรัฐในสํานักงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎรและสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
(๗) เจ าหน าท่ีของรัฐในหน�วยงานป"องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว�า

ด วยการน้ัน 
(๘) เจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เห็นสมควรดําเนินการ  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
(๙) เจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งร�วมกระทําความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) หรือ (๘) การกล�าวหาตามวรรคหน่ึงจะทําด วยวาจาหรือทําเป4นหนังสือก็ได   ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ให นําความในวรรคหน่ึงมาใช บังคับกับกรณีท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป4น
ตัวการ ผู ใช หรือผู สนับสนุนด วย 

ภายใต บังคับบทบัญญัติแห�งกฎหมายว�าด วยอายุความ ในกรณีท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐ
ตามวรรคหน่ึงได พ นจากการเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐไปเกินห าป5แล ว ย�อมไม�เป4นการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะยกคํากล�าวหาที่ได มีการกล�าวหาไว แล วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว�า
ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ าหน าที่ของรัฐนั้นกระทําผิดขึ้นไต�สวนได   ทั้งนี้ ต องไม�เกินสิบป5
นับแต�วันท่ีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองพ นจากตําแหน�งหรือเจ าหน าท่ีของรัฐน้ันพ นจากการเป4น
เจ าหน าท่ีของรัฐ แล วแต�กรณี 

                                                 
๘๖ ชื่อของหมวด ๘ การตรวจสอบเจ าหน าท่ีของรัฐซ่ึงมิใช�ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตาม

มาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘๗ มาตรา ๘๔ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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มาตรา ๘๕  คํากล�าวหาตามมาตรา ๘๔ อย�างน อยต องมีรายละเอียด ดังต�อไปน้ี 
(๑) ช่ือและท่ีอยู�ของผู กล�าวหา 
(๒) ช่ือหรือตําแหน�งของผู ถูกกล�าวหา 
(๓) ข อกล�าวหาและพฤติการณFแห�งการกระทําผิดตามข อกล�าวหา พร อม

พยานหลักฐานหรืออ างพยานหลักฐาน 
 
มาตรา ๘๖  ห ามมิให คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากล�าวหาตามมาตรา ๘๔ 

ท่ีมีลักษณะดังต�อไปน้ีขึ้นพิจารณา 
(๑) เร่ืองท่ีมีข อกล�าวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได วินิจฉัย

เสร็จเด็ดขาดแล ว และไม�มีพยานหลักฐานใหม�ซึ่งเป4นสาระสําคัญแห�งคดี หรือ 
(๒)๘๘ เร่ืองท่ีเป4นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ"องหรือพิพากษา

หรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแล ว เว นแต�คดีน้ันได มีการถอนฟ"องหรือท้ิงฟ"อง หรือเป4นกรณีท่ีศาลยังมิได 
วินิจฉัยในเน้ือหาแห�งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากล�าวหาน้ันข้ึนพิจารณาก็ได  

 
มาตรา ๘๗๘๙  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม�รับหรือยกเร่ืองกล�าวหาท่ีมีลักษณะ

ดังต�อไปน้ีขึ้นพิจารณาก็ได  
(๑) เร่ืองท่ีไม�ระบุพยานหลักฐานหรือไม�ปรากฏพฤติการณFแห�งการกระทําชัดเจน

เพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงได  
(๒) เร่ืองท่ีล�วงเลยมาแล วเกินห าป5นับแต�วันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีมีการกล�าวหา และ

เป4นเร่ืองท่ีไม�อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงต�อไปได  
(๓) เร่ืองท่ีเป4นการกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าการ

ดําเนินการต�อผู ถูกกล�าวหาตามกฎหมายอ่ืนเสร็จสิ้นและเป4นไปโดยชอบแล ว และไม�มีเหตุอันควร
สงสัยว�าการดําเนินการน้ันไม�เท่ียงธรรม 

 
มาตรา ๘๗/๑๙๐  เร่ืองท่ีกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐเร่ืองใดท่ีหน�วยงานท่ีมีอํานาจ

หน าท่ีในการป"องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว�าด วยการน้ันรับไว พิจารณา ถ า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าเป4นเร่ืองสําคัญท่ีมีผลกระทบต�อส�วนรวม หรือเป4นกรณีท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นว�าเป4นกรณีท่ีอยู�ในอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจเรียกให หน�วยงานน้ันโอนเร่ืองและส�งเอกสารท่ีเก่ียวข องมาให คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการต�อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีได  

 

                                                 
๘๘ มาตรา ๘๖ (๒) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘๙ มาตรา ๘๗ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๐ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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มาตรา ๘๘  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได รับคํากล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐตาม
มาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าเจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดกระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี กระทํา
ความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม ให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริง 

 
มาตรา ๘๙  ในกรณีที่ผู เสียหายได ร องทุกขFหรือมีผู กล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน

ให ดําเนินคดีกับเจ าหน าที่ของรัฐซึ่งมิใช�บุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเน่ืองมาจากได กระทําการตาม
มาตรา ๘๘ ให พนักงานสอบสวนส�งเร่ืองให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการ
ร องทุกขFหรือกล�าวโทษเพ่ือจะดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดน้ี ในการน้ีหากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาแล วเห็นว�าเร่ืองดังกล�าวมิใช�กรณีตามมาตรา ๘๘ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งเร่ือง
กลับไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต�อไป 

 
มาตรา ๘๙/๑๙๑  ในกรณีท่ีมีการควบคุมตัวผู ถูกกล�าวหาไว ในอํานาจของศาล

เน่ืองจากมีการจับผู ถูกกล�าวหาไว ระหว�างดําเนินคดีตามมาตรา ๘๙ ให พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ขอให ศาลควบคุมตัวผู ถูกกล�าวหาไว ได ต�อไป และให พนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบแจ งให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดําเนินคดีต�อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม�
ต องส�งเร่ืองมาให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ 

กรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไม�ฟ"องผู ถูกกล�าวหา ให รายงาน
ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดังกล�าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกสํานวนการสอบสวน
พร อมพยานหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณา
หรือไต�สวนข อเท็จจริงใหม�ก็ได  

การดําเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหน่ึง ย�อมไม�ตัดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให พนักงานไต�สวนเข า
ร�วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได  

ให พนักงานสอบสวนแจ งให ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนของผู ถูก
กล�าวหาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข อบังคับหรือระเบียบ ท่ีใช บังคับกับผู ถูกกล�าวหาน้ัน
ด วย 

 
มาตรา ๘๙/๒๙๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส�งเร่ือง

ท่ีมีการกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐ ซึ่งมิใช�บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว�ากระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี 
กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม ท่ีอยู�
ระหว�างดําเนินการ ให ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการ
ตามอํานาจหน าท่ี แล วแต�กรณี หรือส�งเร่ืองให พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาต�อไปก็ได  
                                                 

๙๑ มาตรา ๘๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙๒ มาตรา ๘๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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มาตรา ๘๙/๓๙๓  เม่ือพนักงานสอบสวนได รับเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล ว 

ให ดําเนินการสอบสวนความผิดในเร่ืองท่ีมีการกล�าวหาร องเรียนต�อไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาแล วรายงานให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยให พนักงานสอบสวนแจ งให 
ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนของผู ถูกกล�าวหาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ 
ข อบังคับหรือระเบียบท่ีใช บังคับกับผู ถูกกล�าวหาน้ันด วย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม�เห็นด วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการตามวรรคหน่ึง ให สั่งการอย�างใดอย�างหน่ึงหรืออาจเรียกสํานวนการสอบสวนมา
ดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงใหม�ได  โดยถือว�าการดําเนินการของพนักงานสอบสวนไม�เสียไปและอาจ
ถือเป4นสํานวนการไต�สวนข อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังหมดหรือแต�บางส�วนก็ได  

ในกรณีท่ีผู บังคับบัญชาหรือผู มี อํานาจแต�งต้ังถอดถอนของผู ถูกกล�าวหาได 
ดําเนินการทางวินัยไปตามวรรคหน่ึง และได มีคําสั่งลงโทษทางวินัยผู ถูกกล�าวหา ในการลงโทษทาง
วินัยดังกล�าวให บังคับตามมาตรา ๘๙/๔ 

 
มาตรา ๘๙/๔๙๔  ในกรณีท่ีผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนได รับเร่ือง

จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให ดําเนินการไปตามอํานาจหน าท่ี ให ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจ
แต�งต้ังถอดถอนดําเนินการสอบสวนความผิดไปตามกฎหมาย กฎ ข อบังคับหรือระเบียบ ท่ีใช บังคับ
สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผู ถูกกล�าวหาหรือการแต�งตั้งถอดถอนสําหรับผู ถูกกล�าวหานั้น 
แล วรายงานผลการดําเนินการให คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการและให มีผลบังคับตาม
มาตรา ๙๒ 

เมื่อได รับทราบรายงานตามวรรคหนึ่งแล ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�า
การดําเนินการเกี่ยวกับวินัย หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการแต�งตั้งถอดถอนนั้นไม�ถูกต อง
หรือไม�เหมาะสม คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจดําเนินการตามมาตรา ๙๕ ก็ได  

 
มาตรา ๙๐  ในการไต�สวนข อเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าการให 

ผู ถูกกล�าวหายังคงปฏิบัติหน าที่ต�อไปอาจจะก�อความเสียหายให แก�ทางราชการหรือเป4นอุปสรรค
ในการไต�สวนข อเท็จจริง ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งเร่ืองให ผู บังคับบัญชาของผู ถูกกล�าวหาสั่งพัก
ราชการหรือพักงาน เพ่ือรอฟ6งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากผู บังคับบัญชาของ
ผู ถูกกล�าวหาได สั่งพักราชการหรือพักงาน แล วต�อมาผลการไต�สวนข อเท็จจริงปรากฏว�าข อกล�าวหา
ไม�มีมูล ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ งให ผู บังคับบัญชาของผู ถูกกล�าวหาทราบเพื่อดําเนินการสั่งให 
ผู ถูกกล�าวหากลับเข ารับราชการหรือทํางานในตําแหน�งเดิม 

 

                                                 
๙๓ มาตรา ๘๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๔ มาตรา ๘๙/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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มาตรา ๙๑  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต�สวนข อเท็จจริงแล วมีมติว�าข อกล�าวหาใด
ไม�มีมูลให ข อกล�าวหานั้นเป4นอันตกไป ข อกล�าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�ามีมูลความผิด
ให ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ถ ามีมูลความผิดทางวินัย ให ดําเนินการตามมาตรา ๙๒ 
(๒) ถ ามีมูลความผิดทางอาญา ให ดําเนินการตามมาตรา ๙๗ 
 
มาตรา ๙๒  ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได พิจารณา

พฤติการณFแห�งการกระทําความผิดแล วมีมติว�าผู ถูกกล�าวหาผู ใดได กระทําความผิดวินัย ให ประธาน
กรรมการส�งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู� พร อมท้ังความเห็นไปยังผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ัง
ถอดถอนผู ถูกกล�าวหาผู น้ันเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได มี
มติโดยไม�ต องแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก�ผู ถูกกล�าวหา ให 
ถือว�ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข อบังคับว�าด วยการบริหารงานบุคคลของ
ผู ถูกกล�าวหาน้ัน ๆ แล วแต�กรณี 

กรณีผู ถูกกล�าวหาเป4นข าราชการตุลาการตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการ
ฝSายตุลาการ ข าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว�าด วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง หรือข าราชการอัยการตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSายอัยการ ให 
ประธานกรรมการส�งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู�พร อมท้ังความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลา
การ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล วแต�กรณี 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSายตุลาการ กฎหมายว�าด วยการ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSายอัยการ
โดยเร็ว โดยให ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นส�วนหน่ึงของสํานวนการ
สอบสวนด วย และเม่ือดําเนินการได ผลประการใดแล วให แจ งให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน
สิบห าวันนับแต�วันท่ีได มีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันท่ีได มีคําวินิจฉัยว�าไม�มีความผิดวินัย 

สําหรับผู ถูกกล�าวหาซึ่งไม�มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข อบังคับเก่ียวกับวินัย เม่ือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�าผู ถูกกล�าวหาดังกล�าวได กระทําผิดในเร่ืองท่ีถูกกล�าวหา ให ประธาน
กรรมการส�งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู� พร อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยัง
ผู บังคับบัญชา หรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีต�อไป 

 
มาตรา ๙๓  เม่ือได รับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหน่ึงและวรรคสามแล ว ให 

ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได รับเร่ือง 
และให ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนส�งสําเนาคําสั่งลงโทษดังกล�าวไปให คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห าวันนับแต�วันท่ีได ออกคําสั่ง 

 
มาตรา ๙๔  ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนผู ใดละเลยไม�ดําเนินการ

ตามมาตรา ๙๓ ให ถือว�าผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนผู น้ันกระทําความผิดวินัยหรือ
กฎหมายตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข อบังคับว�าด วยการบริหารงานบุคคลของผู ถูกกล�าวหาน้ัน ๆ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๙๕  ในกรณีที่ผู บังคับบัญชาของผู ถูกกล�าวหาไม�ดําเนินการทางวินัยตาม
มาตรา ๙๓ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าการดําเนินการทางวินัยของผู บังคับบัญชาตาม
มาตรา ๙๓ ไม�ถูกต องหรือไม�เหมาะสม ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี 
และให นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควรหรือในกรณีที่จําเป4น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
สั่งให คณะกรรมการข าราชการพลเรือนตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการพลเรือน หรือ
คณะกรรมการอ่ืนซึ่งมีหน าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข อบังคับว�าด วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับเจ าหน าท่ีของรัฐ หรือคณะกรรมการท่ีทําหน าท่ีบริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู สั่ง
แต�งต้ังกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ างของส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แล วแต�กรณี 
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีให ถูกต องเหมาะสมต�อไปก็ได  เว นแต�ในกรณีท่ีผู ถูกกล�าวหาผู น้ัน
เป4นข าราชการตุลาการตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSายตุลาการ ข าราชการตุลาการศาล
ปกครองตามกฎหมายว�าด วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข าราชการ
อัยการตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการฝSายอัยการ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ งความเห็นไป
ยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
คณะกรรมการอัยการ แล วแต�กรณี 

 
มาตรา ๙๖๙๕  ผู ถูกกล�าวหาท่ีถูกลงโทษตามมาตรา ๘๙/๔ หรือมาตรา ๙๓ จะใช 

สิทธิอุทธรณFดุลพินิจในการกําหนดโทษของผู บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข อบังคับว�าด วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับผู ถูกกล�าวหานั้น ๆ ก็ได   ทั้งนี้ ต องใช สิทธิดังกล�าวภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีได รับทราบคําสั่งดังกล�าว 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีท่ีข อกล�าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�ามีความผิดทาง

อาญา ให ประธานกรรมการส�งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟ"องคดีต�อศาล
กรณีผู ถูกกล�าวหาเป4นอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี 
โดยให ถือว�ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและให ศาลประทับฟ"องไว พิจารณาโดยไม�ต องไต�สวนมูลฟ"อง 

เม่ืออัยการสูงสุดได รับรายงานและเอกสาร พร อมท้ังความเห็นจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามวรรคหน่ึงแล ว เห็นว�ารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งให ยังไม�
สมบูรณFพอท่ีจะดําเนินคดีได  ให อัยการสูงสุดแจ งให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพ่ือดําเนินการต�อไป 
โดยให ระบุข อท่ีไม�สมบูรณFน้ันให ครบถ วนในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ีให คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
อัยการสูงสุดต้ังคณะทํางานข้ึนโดยมีผู แทนจากแต�ละฝSายจํานวนฝSายละเท�ากันเพ่ือดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานให สมบูรณFแล วส�งให อัยการสูงสุดเพ่ือฟ"องคดีต�อไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกล�าวไม�
อาจหาข อยุติเก่ียวกับการดําเนินการฟ"องคดีได  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟ"องคดีเองหรือ
แต�งต้ังทนายความให ฟ"องคดีแทน 

                                                 
๙๕ มาตรา ๙๖ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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ในกรณีผู ถูกกล�าวหาเป4นข าราชการทหาร ให อัยการสูงสุดเป4นผู ฟ"องคดีโดยถือเป4น
อัยการทหารตามกฎหมายว�าด วยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให อัยการทหารเป4นผู ฟ"อง
คดีแทนก็ได ๙๖ 

 
มาตรา ๙๘๙๗  เม่ือจะมีการฟ"องคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ให นําบทบัญญัติมาตรา 

๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๔/๑ มาใช บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๘/๑๙๘  กรณีท่ีมีการฟ"องผู ถูกกล�าวหาเป4นคดีอาญาต�อศาลท่ีมีเขตอํานาจ

ในการพิจารณาคดี ให ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นหลักในการพิจารณาและอาจไต�สวนหาข อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมได ตามท่ีเห็นควร 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช ระบบ
ไต�สวน  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีที่ประชุมใหญ�ศาลฎีกากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มาใช บังคับกับการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหารด วยโดยอนุโลม เว นแต�ในการดําเนินกระบวนพิจารณาให เป4นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุม
ใหญ�ศาลทหารสูงสุดกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙๘/๒๙๙  ให นําบทบัญญัติมาตรา ๗๓/๑ มาใช บังคับกับการดําเนินคดีกับ

เจ าหน าท่ีของรัฐด วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�า ข อกล�าวหาใดมีมูลความผิด

ตามมาตรา ๙๑ นอกจากดําเนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แล วหากปรากฏข อเท็จจริงใน
การไต�สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว�าผู ถูกกล�าวหาได อนุมัติหรืออนุญาตให สิทธิประโยชนFหรือออก
เอกสารสิทธิแก�บุคคลใดไปโดยมิชอบด วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป4นเหตุให เสียหาย
แก�ทางราชการ ให ประธานกรรมการส�งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู� พร อมท้ังความเห็นไปยัง
ผู บังคับบัญชาหรือหัวหน าหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือขอให ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให ยกเลิกหรือ
เพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่ผู ถูกกล�าวหาได อนุมัติหรืออนุญาตน้ันด วย 

ให นําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใช บังคับกับกรณีตาม
วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 

                                                 
๙๖ มาตรา ๙๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๗ มาตรา ๙๘ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๘ มาตรา ๙๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙๙ มาตรา ๙๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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หมวด ๘/๑ 
การดําเนินคดีอาญาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ 

เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และเอกชน๑๐๐ 
   

 
มาตรา ๙๙/๑๑๐๑  การกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการ

ระหว�างประเทศ และบุคคลใด ว�ากระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ 
และมาตรา ๑๒๓/๕ ให กล�าวหาต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

การกล�าวหาตามวรรคหน่ึงจะทําด วยวาจาหรือทําเป4นหนังสือก็ได   ท้ังน้ี ตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และให นําบทบัญญัติมาตรา ๘๕ มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๙/๒๑๐๒  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม�รับหรือยกเร่ืองกล�าวหาท่ีมี

ลักษณะดังต�อไปน้ี ข้ึนพิจารณาก็ได  
(๑) เร่ืองท่ีไม�ระบุพยานหลักฐานหรือไม�ปรากฏพฤติการณFแห�งการกระทําชัดเจน

เพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงได  
(๒) เร่ืองท่ีล�วงเลยมาแล วเกินห าป5นับแต�วันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีมีการกล�าวหา และ

เป4นเร่ืองท่ีไม�อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงต�อไปได  
(๓) เร่ืองท่ีเป4นการกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการ

ระหว�างประเทศ และบุคคลใดซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าการดําเนินการต�อผู ถูกกล�าวหาตาม
กฎหมายอ่ืนเสร็จสิ้นและเป4นไปโดยชอบแล ว และไม�มีเหตุอันควรสงสัยว�าการดําเนินการน้ันไม�เท่ียง
ธรรม 

ให นําบทบัญญัติมาตรา ๘๖ มาใช บังคับโดยอนุโลม โดยคําว�า “ศาล” ให หมายความ
รวมถึงศาลในต�างประเทศด วย 

 
มาตรา ๙๙/๓๑๐๓  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได รับคํากล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐ

ต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และบุคคลใดตามมาตรา ๙๙/๑ หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว�าเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต�สวนข อเท็จจริง 

                                                 
๑๐๐ หมวด ๘/๑ การดําเนินคดีอาญาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการ

ระหว�างประเทศ และเอกชน มาตรา ๙๙/๑ ถึง มาตรา ๙๙/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วย
การป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๑ มาตรา ๙๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๒ มาตรา ๙๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๓ มาตรา ๙๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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มาตรา ๙๙/๔๑๐๔  ในกรณีท่ีผู เสียหายได ร องทุกขFหรือมีผู กล�าวโทษต�อพนักงาน

สอบสวนให ดําเนินคดีกับเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และ
บุคคลใด อันเน่ืองมาจากได กระทําการตามมาตรา ๙๙/๓ ให พนักงานสอบสวนส�งเ ร่ืองให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการร องทุกขFหรือกล�าวโทษเพ่ือจะดําเนินการ
ตามบทบัญญัติในหมวดน้ี  ในการน้ี หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล วเห็นว�าเร่ืองดังกล�าวมิใช�
กรณีตามมาตรา ๙๙/๓ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งเร่ืองกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต�อไป 

 
มาตรา ๙๙/๕๑๐๕  ในกรณีท่ีมีการควบคุมตัวผู ถูกกล�าวหาไว ในอํานาจของศาล

เน่ืองจากมีการจับผู ถูกกล�าวหาไว ระหว�างดําเนินคดีตามมาตรา ๙๙/๔ ให พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ขอให ศาลควบคุมตัวผู ถูกกล�าวหาไว ได ต�อไป และให พนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบแจ งให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดําเนินคดีต�อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยไม�ต องส�งเร่ืองมาให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ 

กรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไม�ฟ"องผู ถูกกล�าวหา ให รายงาน
ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดังกล�าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกสํานวนการสอบสวน
พร อมพยานหลักฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณา
หรือไต�สวนข อเท็จจริงใหม�ก็ได  

การดําเนินการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหน่ึง ย�อมไม�ตัดอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให พนักงานไต�สวนเข า
ร�วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได  

 
มาตรา ๙๙/๖๑๐๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส�ง

เร่ืองท่ีมีการกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ และบุคคล
ใดว�ากระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ท่ีอยู�
ระหว�างดําเนินการ ให พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต�อไปก็ได  

 
มาตรา ๙๙/๗๑๐๗  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต�สวนข อเท็จจริงแล วมีมติว�าข อ

กล�าวหาใดไม�มีมูลให ข อกล�าวหาน้ันเป4นอันตกไป ข อกล�าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�ามีมูล

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๙๙/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๕ มาตรา ๙๙/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๖ มาตรา ๙๙/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๗ มาตรา ๙๙/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ความผิดทางอาญา ให ดําเนินการตามมาตรา ๙๗ และให นําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๘/๑ 
มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๙ 

การขัดกันระหว�างประโยชนFส�วนบุคคลและประโยชนFส�วนรวม 
   

 
มาตรา ๑๐๐  ห ามมิให เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดดําเนินกิจการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) เป4นคู�สัญญาหรือมีส�วนได เสียในสัญญาท่ีทํากับหน�วยงานของรัฐท่ีเจ าหน าท่ีของ

รัฐผู น้ันปฏิบัติหน าท่ีในฐานะท่ีเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี 

(๒) เป4นหุ นส�วนหรือผู ถือหุ นในห างหุ นส�วนหรือบริษัทท่ีเข าเป4นคู�สัญญากับ
หน�วยงานของรัฐท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐผู น้ันปฏิบัติหน าท่ีในฐานะท่ีเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท องถ่ิน หรือเข าเป4นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท องถ่ินอันมีลักษณะเป4นการผูกขาดตัดตอน  ท้ังน้ี ไม�ว�าโดยทางตรงหรือ
ทางอ อม หรือเป4นหุ นส�วนหรือผู ถือหุ นในห างหุ นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข าเป4นคู�สัญญาใน
ลักษณะดังกล�าว 

(๔) เข าไปมีส�วนได เสียในฐานะเป4นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู�ภายใต การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน�วยงานของรัฐท่ี
เจ าหน าท่ีของรัฐผู น้ันสังกัดอยู�หรือปฏิบัติหน าท่ีในฐานะเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชนFของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแย งต�อประโยชนFส�วนรวม หรือประโยชนFทางราชการ 
หรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติหน าท่ีของเจ าหน าท่ีของรัฐผู น้ัน 

เจ าหน าท่ีของรัฐตําแหน�งใดท่ีต องห ามมิให ดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึงให เป4นไป
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให นําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใช บังคับกับคู�สมรสของเจ าหน าท่ีของรัฐตามวรรคสอง 
โดยให ถือว�าการดําเนินกิจการของคู�สมรสดังกล�าว เป4นการดําเนินกิจการของเจ าหน าท่ีของรัฐ 

 
มาตรา ๑๐๑  ให นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช บังคับกับการดําเนินกิจการของ

ผู ซึ่งพ นจากการเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐมาแล วยังไม�ถึงสองป5โดยอนุโลม เว นแต�การเป4นผู ถือหุ นไม�เกิน
ร อยละห าของจํานวนหุ นท้ังหมดท่ีจําหน�ายได ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใช�บริษัทท่ีเป4นคู�สัญญากับ
หน�วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีได รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด วยหลักทรัพยFและตลาด
หลักทรัพยF 

 
มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให นํามาใช บังคับกับการดําเนินกิจการของ

เจ าหน าท่ีของรัฐ ซึ่งหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายให ปฏิบัติหน าท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ท่ีหน�วยงานของรัฐถือหุ นหรือเข าร�วมทุน 

 
มาตรา ๑๐๓  ห ามมิให เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดจาก

บุคคล นอกเหนือจากทรัพยFสินหรือประโยชนFอันควรได ตามกฎหมาย หรือกฎ ข อบังคับท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว นแต�การรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑFและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให ใช บังคับกับการรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดของผู ซึ่ง
พ นจากการเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐมาแล วยังไม�ถึงสองป5ด วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๑๐๘  บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว ในหมวดน้ี ให ถือเป4นความผิดฐาน

ทุจริตต�อหน าท่ีหรือความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการหรือความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาด วย 
 

หมวด ๙/๑ 
การส�งเสริมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต๑๐๙ 

   
 

มาตรา ๑๐๓/๒๑๑๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�า คดีใดสมควรจัดให มี
มาตรการคุ มครองช�วยเหลือแก�ผู กล�าวหา ผู เสียหาย ผู ทําคําร อง ผู ร องทุกขFกล�าวโทษ ผู ให ถ อยคํา หรือ
ผู ท่ีแจ งเบาะแสหรือข อมูลใดเก่ียวกับการทุจริตต�อหน าท่ี การรํ่ารวยผิดปกติ หรือข อมูลอ่ืนอันเป4น
ประโยชนFต�อการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ ง
ให หน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือดําเนินการให มีมาตรการในการคุ มครองบุคคลดังกล�าว โดยให ถือว�าบุคคล
ดังกล�าวเป4นพยานท่ีมีสิทธิได รับความคุ มครองตามกฎหมายว�าด วยการคุ มครองพยานในคดีอาญา  
ท้ังน้ี ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นด วยว�าสมควรใช มาตรการท่ัวไปหรือมาตรการพิเศษ
ตามกฎหมายดังกล�าวสําหรับบุคคลเหล�าน้ันด วย 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก�ชีวิต ร�างกาย อนามัย ช่ือเสียง ทรัพยFสิน หรือสิทธิอย�าง
หน่ึงอย�างใดของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือสามี ภริยา ผู บุพการี ผู สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธFใกล ชิดกับบุคคลดังกล�าว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา เน่ืองจากการ
ดําเนินการหรือการให ถ อยคํา หรือแจ งเบาะแสหรือข อมูลต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให บุคคลน้ันมีสิทธิ

                                                 
๑๐๘ มาตรา ๑๐๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐๙ หมวด ๙/๑ การส�งเสริมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓/๒ ถึง มาตรา 

๑๐๓/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑๑๐ มาตรา ๑๐๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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ย่ืนคําร องต�อหน�วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอรับค�าตอบแทนเท�าท่ีจําเป4นและสมควรตามกฎหมายว�า
ด วยการคุ มครองพยานในคดีอาญาด วย 

 
มาตรา ๑๐๓/๓๑๑๑  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให มีเงินสินบนแก�บุคคลตาม

มาตรา ๓๐ หรืออาจจัดให มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนFอ่ืนใดแก�บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง 
แล วแต�กรณี จากงบประมาณตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๓/๔๑๑๒  ในกรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง เป4นเจ าหน าท่ี

ของรัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว�าการดําเนินการหรือให ถ อยคํา หรือแจ งเบาะแสหรือข อมูล
ของบุคคลดังกล�าวเป4นประโยชนFต�อการป"องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างย่ิง และสมควรได รับ
ยกย�องให เป4นแบบอย�างแก�เจ าหน าท่ีของรัฐและประชาชนโดยท่ัวไป ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และระดับตําแหน�งให แก�บุคคลน้ันเป4นกรณีพิเศษ  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFวิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๐๓/๕๑๑๓  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง เป4นเจ าหน าท่ี

ของรัฐ เม่ือบุคคลน้ันร องขอต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว�าหากยังคงปฏิบัติหน าท่ีในสังกัดเดิมต�อไป 
อาจถูกกลั่นแกล งหรือได รับการปฏิบัติโดยไม�เป4นธรรม อันเน่ืองจากการกล�าวหาหรือการให ถ อยคํา 
หรือแจ งเบาะแสหรือข อมูลน้ันและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล วเห็นว�ามีพยานหลักฐาน
เบ้ืองต นอันควรเช่ือได ว�าน�าจะมีเหตุดังกล�าว ให เสนอต�อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให ได รับ
ความคุ มครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรต�อไป 

 
มาตรา ๑๐๓/๖๑๑๔  บุคคลหรือผู ถูกกล�าวหารายใดซึ่งมีส�วนเก่ียวข องในการกระทํา

ความผิดกับเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งเป4นผู ถูกกล�าวหารายอ่ืน หากได ให ถ อยคํา หรือแจ งเบาะแสหรือข อมูล
อันเป4นสาระสําคัญในการท่ีจะใช เป4นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยช้ีมูลการกระทําผิดของเจ าหน าท่ี
ของรัฐรายอ่ืนน้ัน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู น้ันไว เป4นพยานโดยไม�ดําเนินคดีก็ได   
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 

                                                 
๑๑๑ มาตรา ๑๐๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๒ มาตรา ๑๐๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๓ มาตรา ๑๐๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๔ มาตรา ๑๐๓/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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มาตรา ๑๐๓/๗๑๑๕  ให หน�วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข อมูลรายละเอียด
ค�าใช จ�ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว ในระบบข อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสF เพ่ือให ประชาชนสามารถเข าตรวจดูได  

เพ่ือประโยชนFในการป"องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีท่ีมีการทําสัญญา
ระหว�างหน�วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป4นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ให บุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีเป4นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐน้ัน มีหน าท่ีแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการท่ีเป4น
คู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐต�อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติท่ีย่ืนประจําป5 เพ่ือให มี
การตรวจสอบเก่ียวกับการใช จ�ายเงินและการคํานวณภาษีเงินได ในโครงการท่ีเป4นคู�สัญญากับ
หน�วยงานของรัฐดังกล�าว  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑFที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต�สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว�า
บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีมีส�วนเก่ียวข องกับการทุจริตของเจ าหน าท่ีของรัฐ และกรณีมีความจําเป4นท่ี
จะต องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได ของบุคคลหรือนิติบุคคลน้ัน แล วแต�
กรณี ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งให หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องรับเร่ือง
ดังกล�าวไปดําเนินการตามอํานาจหน าท่ี แล วให หน�วยงานของรัฐน้ันมีหน าท่ีรายงานผลการดําเนินการ
ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต�อไป 

นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควร เพ่ือดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึงอันเป4นการป"องกันและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจาก
การใช อํานาจหน าท่ีของเจ าหน าท่ีของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกําหนด
มาตรการเพ่ือให หน�วยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งให หน�วยงานของ
รัฐน้ันดําเนินการไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเร่ืองน้ันแล วรายงานให 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได  

 
มาตรา ๑๐๓/๘๑๑๖  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน าท่ีรายงานต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

สั่งการให หน�วยงานของรัฐจัดทําข อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง โดย
หน�วยงานของรัฐจะต องดําเนินการให แล วเสร็จภายในหน่ึงร อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบให ดําเนินการดังกล�าว และให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน าท่ีติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล�าวด วย 

หน�วยงานของรัฐใดฝSาฝWนหรือไม�ดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให ถือว�าผู ท่ีมีหน าท่ี
เก่ียวข องมีความผิดทางวินัยหรือเป4นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตําแหน�งหรือต องพ นจากตําแหน�ง 
แล วแต�กรณี 

 

                                                 
๑๑๕ มาตรา ๑๐๓/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๖ มาตรา ๑๐๓/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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มาตรา ๑๐๓/๙๑๑๗  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให มีการเปTดเผยกระบวนการและ
ข้ันตอนการไต�สวนข อเท็จจริงของคดีท่ีอยู�ระหว�างการไต�สวนเพ่ือให ประชาชนสามารถเข าตรวจดูได  
โดยให มีการจัดทําข อมูลดังกล�าวไว ในระบบข อมูลทางอิเล็กทรอนิกสFของสํานักงาน ป.ป.ช.  ท้ังน้ี โดย
คํานึงถึงการคุ มครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต�อรูปคดีด วย 

 
หมวด ๙/๒ 

กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด๑๑๘ 
   

 
มาตรา ๑๐๓/๑๐๑๑๙  ให มีกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด

จํานวนไม�น อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินห าคนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบด วย 
ประธานกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคนหน่ึงและกรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได รับการแต�งต้ังโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ให ผู อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหน าท่ีเป4นเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๐๓/๑๑๑๒๐  ผู มีสิทธิเข ารับการสรรหากรรมการป"องกันและปราบปราม

การทุจริตประจําจังหวัดต องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห าม ดังต�อไปน้ี 
(ก) มีคุณสมบัติ 

(๑) เป4นผู มีความซื่อสัตยFสุจริตเป4นท่ีประจักษF 
(๒) มีความรู ความสามารถและมีผลงานเป4นท่ียอมรับในด านการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสี่สิบห าป5บริบูรณF 
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม�ตํ่ากว�าผู อํานวยการกองหรือเทียบเท�า 

หรือเป4นผู ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู และประสบการณFหรือมีผลงานเป4นท่ียอมรับในลักษณะท่ีเป4น
ประโยชนFต�อการส�งเสริมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป4นผู ซึ่งองคFการพัฒนาเอกชน
หรือองคFกรวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย�างต�อเน่ืองเป4นเวลาไม�น อยกว�าสิบป5โดย
องคFการพัฒนาเอกชนหรือองคFกรวิชาชีพให การรับรอง 

(ข) ไม�มีลักษณะต องห าม 

                                                 
๑๑๗ มาตรา ๑๐๓/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑๘ หมวด ๙/๒ กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด มาตรา ๑๐๓/๑๐ ถึง 

มาตรา ๑๐๓/๒๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑๙ มาตรา ๑๐๓/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒๐ มาตรา ๑๐๓/๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ6VนเฟWอนไม�สมประกอบ 
(๒) ต องคุมขังอยู�โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด วยกฎหมาย 
(๓) ติดยาเสพติดให โทษ 
(๔) เป4นบุคคลล มละลาย หรือเคยเป4นบุคคลล มละลายทุจริต 
(๕) ต องคําพิพากษาให จําคุก แม ว�าคดีน้ันจะยังไม�ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการ

ลงโทษหรือเคยได รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดให จําคุก เว นแต�ในความผิดท่ีได กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

(๖) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(๗) เคยต องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให ทรัพยFสินตกเป4นของแผ�นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน�งไม�ว�าด วยเหตุใด 
 
มาตรา ๑๐๓/๑๒๑๒๑  ในการแต�งต้ังกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําจังหวัด ให มีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงมีจํานวนห าคน ทําหน าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควร
ได รับการเสนอรายช่ือเป4นกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ประกอบด วย
บุคคลดังต�อไปน้ี 

(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

(๒) อัยการจังหวัด 
(๓) ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
(๔) ผู อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ�นดินจังหวัด 
(๕) รองผู อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (ฝSายทหาร) 
ในกรณีท่ีมีกรรมการสรรหาตามวรรคหน่ึงไม�ครบจํานวน ให ดําเนินการไปตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
ให รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เป4นประธานกรรมการสรรหา ผู อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเป4นเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๓๑๒๒  การคัดเลือกกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําจังหวัดให ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 

                                                 
๑๒๑ มาตรา ๑๐๓/๑๒ แก ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๒/

๒๕๕๗ เร่ือง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๑๒๒ มาตรา ๑๐๓/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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(๑) ให ผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาเป4นกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดย่ืนความประสงคFเพ่ือเข ารับการสรรหาต�อประธานกรรมการสรรหาโดยให แจ งความ
ประสงคFว�าต องการเข ารับการสรรหาเป4นกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใด 

(๒) ให คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายช่ือผู ท่ีได รับการเสนอช่ือจํานวนสองเท�า
ของกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแต�ละจังหวัดเสนอต�อประธาน
กรรมการเพ่ือเสนอให คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกซึ่งจะต องเสนอพร อมความยินยอมของ
ผู ที่ได รับการเสนอช่ือน้ัน 

(๓) ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (๒) และแต�งต้ังให เป4น
กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 

(๔) ให สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายช่ือกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดท่ีได รับการแต�งต้ังในราชกิจจานุเบกษา 

หลักเกณฑFและวิธีการในการเข ารับการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ และวิธีการ
เลือกกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ให เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๔๑๒๓  ผู ท่ีได รับแต�งต้ังเป4นกรรมการป"องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประจําจังหวัดต อง 
(๑) ไม�เป4นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานของรัฐ 
(๒) ไม�ดํารงตําแหน�งใดในห างหุ นส�วน บริษัท หรือองคFการท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหา

ผลกําไรหรือรายได มาแบ�งป6นกัน หรือเป4นลูกจ างของบุคคลใด 
(๓) ไม�ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
(๔) ไม�เป4นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน 
(๕) ไม�เป4นสมาชิก เจ าหน าท่ี หรือผู ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมือง 
(๖) ไม�เป4นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๗) ไม�เป4นเจ าหน าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต�งต้ังบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู 

ได รับแต�งต้ังจะปฏิบัติหน าท่ีได ต�อเม่ือได ลาออกหรือได พ นจากการเป4นบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) 
หรือ (๗) หรือแสดงหลักฐานให เป4นท่ีเช่ือได ว�าตนได เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล ว ซึ่งต อง
กระทําภายในสิบห าวันนับแต�วันท่ีได รับแต�งต้ัง แต�ถ าผู น้ันมิได ลาออกหรือได พ นหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ให ถือว�าผู น้ันมิเคยได รับการแต�งต้ังให เป4นกรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดและให ดําเนินการสรรหาและแต�งต้ังใหม� 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๕๑๒๔  ให กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดมีวาระการดํารงตําแหน�งสี่ป5นับแต�วันท่ีได รับแต�งต้ังและจะดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินหน่ึง
วาระไม�ได ไม�ว�าในจังหวัดใด 
                                                 

๑๒๓ มาตรา ๑๐๓/๑๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 
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กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งพ นจากตําแหน�งตาม
วาระต องปฏิบัติหน าท่ีต�อไปจนกว�ากรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได รับ
แต�งต้ังใหม�จะเข ารับหน าท่ี 

เพ่ือให ได มาซึ่งกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดชุดใหม�เข า
มาปฏิบัติหน าท่ีเม่ือสิ้นสุดวาระของกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดชุดเดิม 
ให ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม�เป4นการล�วงหน าตามสมควร 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๖๑๒๕  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดพ นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบป5บริบูรณF 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ หรือกระทําการ

ฝSาฝWนมาตรา ๑๐๓/๑๔ 
(๕) กระทําการฝSาฝWนมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร ายแรง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 
(๖) กระทําการใดอันมีลักษณะเป4นความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�างประโยชนF

ส�วนบุคคลและประโยชนFส�วนรวมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๗) ในกรณีที่ประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม�น อยกว�าห าพันคนเข าช่ือร องขอต�อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว�ากรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู ใดกระทําการ
ขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝSาฝWนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณFท่ีเป4นการเสื่อมเสียแก�
เกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหน�งอย�างร ายแรง 

(๘) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว�ากระทําการทุจริตต�อหน าท่ีหรือรํ่ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือจงใจไม�ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบหรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด วยข อความอัน
เป4นเท็จหรือปกปTดข อเท็จจริงท่ีควรแจ งให ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๙) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให พ นจากตําแหน�ง 
ในกรณีท่ีกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู ใดถูกกล�าวหา

ตาม (๗) หรือ (๘) หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดให กรรมการป"องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู น้ันยุติการปฏิบัติหน าท่ีไว ก�อนก็ได  

 
มาตรา ๑๐๓/๑๗๑๒๖  ในกรณีท่ีกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดพ นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๐๓/๑๖ ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการสรรหาและแต�งต้ัง

                                                                                                                                            
๑๒๔ มาตรา ๑๐๓/๑๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒๕ มาตรา ๑๐๓/๑๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 
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ใหม�โดยเร็วและให ผู ได รับแต�งต้ังอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู ซึ่งตนแทน เว นแต�มี
ระยะเวลาการดํารงตําแหน�งเหลืออยู�ไม�ถึงหน่ึงร อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไม�สามารถปฏิบัติ
หน าท่ีต�อไปได ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๘๑๒๗  ให คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดมีอํานาจหน าท่ีในเขตจังหวัดดังน้ี 
(๑) ส�งเสริมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร�วมมือกับ

ประชาชนและส�วนราชการเพ่ือเผยแพร�ความรู ให ประชาชนในทุกระดับได ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การทุจริต โดยดําเนินการเพ่ือการป"องกันการทุจริตและเสริมสร างทัศนคติและค�านิยมเก่ียวกับความ
ซื่อสัตยFสุจริต รวมท้ังดําเนินการให ประชาชนหรือกลุ�มบุคคลในทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการป"องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(๒) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข อเสนอแนะต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพ่ือประโยชนFในการป"องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
กรณีตามวรรคหน่ึง ให ประธานกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดหรือผู อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีอํานาจลงนามในหนังสือเพ่ือดําเนินการให 
เป4นไปตามอํานาจหน าท่ีได  

 
มาตรา ๑๐๓/๑๙๑๒๘  ให กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด

มีหน าท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินตามมาตรา ๓๙ 
 
มาตรา ๑๐๓/๒๐๑๒๙  กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด

มีสิทธิได รับค�าตอบแทนหรือประโยชนFตอบแทนอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 
มาตรา ๑๐๓/๒๑๑๓๐  ให มีสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห�งชาติประจําจังหวัด เรียกโดยย�อว�า “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด” เป4นส�วนราชการใน
สังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเป4นผู บังคับบัญชา
                                                                                                                                            

๑๒๖ มาตรา ๑๐๓/๑๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒๗ มาตรา ๑๐๓/๑๘ แก ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๒/
๒๕๕๗ เร่ือง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๑๒๘ มาตรา ๑๐๓/๑๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒๙ มาตรา ๑๐๓/๒๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓๐ มาตรา ๑๐๓/๒๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 
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ข าราชการและเจ าหน าท่ีซึ่งอยู�ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต�อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน าท่ี
รับผิดชอบงานของคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดหรืองานอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 
หมวด ๑๐ 

สํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๐๔๑๓๑  ให มีสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต

แห�งชาติ เรียกโดยย�อว�า “สํานักงาน ป.ป.ช.” เป4นส�วนราชการท่ีเป4นหน�วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และมีฐานะเป4นนิติบุคคล 

 
มาตรา ๑๐๕  สํานักงาน ป.ป.ช. มีอํานาจหน าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให มีอํานาจหน าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒) ศึกษาและรวบรวมข อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓) ศึกษาและสนับสนุนให มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร�ความรู เก่ียวกับการทุจริตใน

วงราชการและการเมือง 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐๖  ข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ได แก� บุคคลซึ่งได รับบรรจุและแต�งต้ังให 

เป4นข าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
ให ข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เป4นข าราชการตามกฎหมายว�าด วยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญข าราชการ 
 
มาตรา ๑๐๗  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับ

การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยFสิน และการ
ดําเนินการอ่ืนของสํานักงานโดยเฉพาะในเร่ือง ดังต�อไปน้ี 

(๑) การแบ�งส�วนราชการภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหน าท่ีของส�วน
ราชการดังกล�าว 

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต�งต้ัง การทดลองปฏิบัติ
หน าท่ีราชการ การย าย การเลื่อนตําแหน�ง การพ นจากตําแหน�ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค�าตอบแทน
พิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให ออกจากราชการไว ก�อน วินัย การสอบสวน
และการลงโทษทางวินัย การร องทุกขFและการอุทธรณFการลงโทษสําหรับข าราชการและลูกจ าง
สํานักงาน 

                                                 
๑๓๑ มาตรา ๑๐๔ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 
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(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน�งของข าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. 

(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป5 และการลาหยุดราชการของข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 

(๕) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต�งกายของข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๖) การจ างและการแต�งต้ังบุคคลเพ่ือเป4นผู เช่ียวชาญ หรือเป4นผู ชํานาญการเฉพาะ

ด านอันจะเป4นประโยชนFต�อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมท้ังอัตราค�าตอบแทนการจ าง
ด วย 

(๗) การแต�งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินกิจการใด ๆ ตามแต�จะมอบหมาย 
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหFอ่ืนแก�ข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข าราชการ

สํานักงาน ป.ป.ช. 
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ างลูกจ างสํานักงาน ป.ป.ช. รวมท้ังการ

กําหนดเคร่ืองแบบและการแต�งกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจําป5 การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหFอ่ืนของลูกจ าง
สํานักงาน ป.ป.ช. 

(๑๒)๑๓๒ การกําหนดค�าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะบุคคลท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต�งต้ัง 

(๑๓)๑๓๓ การวางระเบียบว�าด วยการจัดทํา การเปTดเผย การเผยแพร� การเก็บรักษา 
และการทําลายเอกสารและข อมูลท่ีอยู�ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช.  ท้ังน้ี เอกสารและข อมูลดังกล�าวต องอยู�ในรูปแบบ วิธีการหรือช�องทางท่ีคนพิการสามารถ
เข าถึงและใช ประโยชนFได ด วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ให ประธานกรรมการเป4นผู ลงนามและเม่ือได 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล วให ใช บังคับได  

 
มาตรา ๑๐๘  ให สํานักงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติคนหน่ึง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ข้ึนตรงต�อ
ประธานกรรมการและเป4นผู บังคับบัญชาข าราชการและลูกจ างสํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะให มีรอง
เลขาธิการหรือผู ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเป4นผู ช�วยสั่ง
และปฏิบัติราชการด วยก็ได  

ในกิจการของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให เลขาธิการเป4นผู แทน
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือการน้ีเลขาธิการจะมอบอํานาจให บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย�างแทน
ก็ได   ท้ังน้ี ต องเป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                                 

๑๓๒ มาตรา ๑๐๗ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓๓ มาตรา ๑๐๗ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 
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มาตรา ๑๐๙  ให เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน�งหกป5 และให ดํารงตําแหน�งได 

เพียงวาระเดียว 
นอกจากพ นจากตําแหน�งตามวาระแล ว เลขาธิการพ นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ นจากราชการตามกฎหมายว�าด วยบําเหน็จบํานาญข าราชการ 
(๓) ลาออก 
(๔) มีพระบรมราชโองการให ออกด วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

วุฒิสภา 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไล�ออก หรือปลดออก 
(๖) เป4นบุคคลล มละลาย 
(๗) ต องโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดให จําคุก เว นแต�ในความผิดท่ีกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป4นคนไร ความสามารถหรือเสมือนไร ความสามารถ 
(๙) เป4นข าราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกพรรค

การเมือง กรรมการ หรือผู ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
(๑๐) เป4นผู จัดการ กรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ างของบุคคล ห างหุ นส�วน 

บริษัท หรือองคFการใด ๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือหากําไร 
 
มาตรา ๑๑๐๑๓๔  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นองคFกรกลางบริหารงานบุคคลของ

สํานักงาน ป.ป.ช. และมีอํานาจกําหนดตําแหน�งและการได รับเงินประจําตําแหน�งของข าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเทียบเคียงกับการกําหนดตําแหน�งตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด วยระเบียบ
ข าราชการพลเรือน 

การกําหนดตําแหน�งของข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให จําแนกประเภทตําแหน�ง
เป4นตําแหน�งในสาขากระบวนการยุติธรรมและตําแหน�งท่ัวไป โดยพิจารณาจากสาขาอาชีพ ความรู  
ความเช่ียวชาญและอํานาจหน าท่ีของแต�ละประเภทตําแหน�งน้ัน 

การปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองคFกรกลางบริหารงานบุคคล
คําว�า “ก.พ.” ให หมายถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คําว�า “ส�วนราชการท่ีมีหัวหน าส�วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี” ให หมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต�งต้ังผู ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู และประสบการณFด านการ
บริหารงานบุคคลร�วมเป4นกรรมการเพ่ือทําหน าท่ีในฐานะองคFกรกลางบริหารงานบุคคลก็ได  

ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหน าท่ีเป4นคณะอนุกรรมการข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ก็ได  โดยมี
องคFประกอบและอํานาจหน าท่ีตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ให คณะอนุกรรมการท่ีได รับแต�งต้ังทําหน าท่ีเช�นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญ
ประจํากระทรวงตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการพลเรือน 
                                                 

๑๓๔ มาตรา ๑๑๐ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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ในการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองคFกรกลางบริหารงาน
บุคคล และคณะอนุกรรมการท่ีได รับแต�งต้ังให มีสิทธิได รับค�าเบ้ียประชุมเช�นเดียวกับ ก.พ. ด วย 

 
มาตรา ๑๑๐/๑๑๓๕  ในการกําหนดตําแหน�งข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให ดํารง

ตําแหน�งในสาขากระบวนการยุติธรรมน้ัน จะต องเป4นผู ท่ีมีพ้ืนความรู ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป4น
ผู สําเร็จปริญญาทางกฎหมาย และเป4นผู ท่ีมีความรู และประสบการณFในการไต�สวนและวินิจฉัยคดี 
หรือการให ความเห็นทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กําหนด 

สําหรับตําแหน�งข าราชการประเภทท่ัวไป ให จําแนกประเภทตําแหน�งตามสาขา
อาชีพและตามภารกิจของลักษณะงานท่ีได รับมอบหมาย  ท้ังน้ี โดยจะให มีตําแหน�งประเภทวิชาการ
ตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการพลเรือนด วยก็ได  

ในส�วนของตําแหน�งทางบริหารน้ัน ให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๑๑๑  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน�ง และการให ได รับเงินประจํา

ตําแหน�งของข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให นํากฎหมายว�าด วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

การจ�ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งให แก�ข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให 
เป4นไปตามกฎหมายว�าด วยการน้ัน 

 
มาตรา ๑๑๒  การบรรจุบุคคลเข ารับราชการเป4นข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. และ

การแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�ง ให ผู มีอํานาจดังต�อไปน้ีเป4นผู สั่งบรรจุและแต�งต้ัง 
(๑) การบรรจุและแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งเลขาธิการ ให ประธานกรรมการด วยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เป4นผู มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ แต�งต้ัง 

(๒) การบรรจุและแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งรองเลขาธิการหรือเทียบเท�า ให ประธาน
กรรมการเป4นผู มีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ แต�งต้ัง 

(๓) การบรรจุและแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ให เลขาธิการ
เป4นผู มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ัง 

 
มาตรา ๑๑๓๑๓๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๔  ข าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิได รับบําเหน็จบํานาญและสิทธิ

ประโยชนFต�าง ๆ ตามกฎหมายว�าด วยการน้ันเช�นเดียวกับข าราชการพลเรือน 
                                                 

๑๓๕ มาตรา ๑๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓๖ มาตรา ๑๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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มาตรา ๑๑๕  ให สํานักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ�ายตามมติของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดสรรเป4นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
สํานักงาน ป.ป.ช. ไว ในร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5หรือร�างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม แล วแต�กรณี ในการน้ี คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไว ในรายงานการเสนอร�าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5หรือร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมด วย
ก็ได  

 
มาตรา ๑๑๖  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ�าย ร�างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายประจําป5หรือร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๑๕ 
หรือในการพิจารณาเร่ืองใดเก่ียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ถ าเลขาธิการร องขอ 
คณะรัฐมนตรี สภาผู แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวข อง อาจอนุญาตให เลขาธิการ
หรือผู ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมาช้ีแจงได  

 
มาตรา ๑๑๗  ให สํานักงาน ป.ป.ช. เป4นหน�วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยการตรวจเงินแผ�นดิน 
เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก

ประเภทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. แล ว ให เสนอผลการสอบบัญชีต�อสภา
ผู แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม�ชักช า 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๑๘  ผู ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ (๑) 

หรือมาตรา ๗๙ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๙  เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดจงใจไม�ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและ

หน้ีสินและเอกสารประกอบต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด วย
ข อความอันเป4นเท็จ หรือปกปTดข อเท็จจริงท่ีควรแจ งให ทราบ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน 
หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๐  ผู ใดเปTดเผยข อความ ข อเท็จจริง หรือข อมูล ท่ีได มาเน่ืองจากการ

ปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยมิได รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และมิใช�เป4นการกระทําตามหน าท่ีราชการหรือเพ่ือประโยชนFแก�การตรวจสอบหรือไต�สวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 
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ข อเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชนFแก�ทางราชการหรือเพ่ือประโยชนFสาธารณะ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
หกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู ใดครอบครองหรือรักษาทรัพยFสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน

ใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกให ส�ง ทําให เสียหาย ทําลาย ซ�อนเร น เอาไปเสีย หรือ
ทําให สูญหายหรือทําให ไร ประโยชนFซึ่งทรัพยFสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานน้ันต องระวางโทษจําคุก
ไม�เกินสามป5 หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๒  เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดฝSาฝWนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ

มาตรา ๑๐๓ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป5 หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดพิสูจนFได ว�า ตน

มิได รู เห็นยินยอมด วยในการท่ีคู�สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ให ถือว�าผู น้ัน
ไม�มีความผิด 

 
มาตรา ๑๒๓  เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดปฏิบัติหรือละเว นการปฏิบัติอย�างใดใน

พฤติการณFท่ีอาจทําให ผู อ่ืนเช่ือว�ามีตําแหน�งหรือหน าท่ี ท้ังท่ีตนมิได มีตําแหน�งหรือหน าท่ีน้ัน เพ่ือ
แสวงหาประโยชนFท่ีมิควรได โดยชอบด วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู อ่ืน ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�
หน่ึงป5ถึงสิบป5 หรือปรับต้ังแต�สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๓/๑๑๓๗  เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดปฏิบัติหรือละเว นการปฏิบัติอย�างใดใน

ตําแหน�งหรือหน าท่ี หรือใช อํานาจในตําแหน�งหรือหน าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให เกิดความเสียหายแก�ผู หน่ึง
ผู ใด หรือปฏิบัติหรือละเว นการปฏิบัติหน าท่ีโดยทุจริต ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป5ถึงสิบป5 หรือ
ปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๓/๒๑๓๘  ผู ใดเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือ

เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดสําหรับ
ตนเองหรือผู อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม�กระทําการอย�างใดในตําแหน�งไม�ว�าการน้ันจะชอบ
หรือมิชอบด วยหน าท่ี ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห าป5ถึงย่ีสิบป5 หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต�
หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๑๒๓/๓๑๓๙  ผู ใดเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือ

เจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ กระทําการหรือไม�กระทําการอย�างใดในตําแหน�ง โดยเห็นแก�

                                                 
๑๓๗ มาตรา ๑๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓๘ มาตรา ๑๒๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓๙ มาตรา ๑๒๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 
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ทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดซึ่งตนได เรียก รับ หรือยอมจะรับไว ก�อนท่ีตนได รับแต�งต้ังในตําแหน�งน้ัน 
ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�ห าป5ถึงย่ีสิบป5 หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต�หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสน
บาท 

 
มาตรา ๑๒๓/๔๑๔๐  ผู ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใด

สําหรับตนเองหรือผู อ่ืนเป4นการตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือได จูงใจ เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของ
รัฐต�างประเทศ หรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ให กระทําการหรือไม�กระทําการในหน าที่อันเป4นคุณหรือเป4นโทษแก�บุคคลใด 
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป5หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๓/๕๑๔๑  ผู ใดให  ขอให  หรือรับว�าจะให ทรัพยFสินหรือประโยชนFอ่ืนใดแก�

เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ เพ่ือจูงใจ
ให กระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด วยหน าท่ี ต องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
ห าป5 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

ในกรณีท่ีผู กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป4นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข องกับนิติบุคคล
ใดและกระทําไปเพ่ือประโยชนFของนิติบุคคลน้ัน โดยนิติบุคคลดังกล�าวไม�มีมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมเพ่ือป"องกันมิให มีการกระทําความผิดน้ัน นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี และต อง
ระวางโทษปรับต้ังแต�หน่ึงเท�าแต�ไม�เกินสองเท�าของค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชนFที่ได รับ 

บุคคลท่ีมีความเก่ียวข องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให หมายความถึง ลูกจ าง 
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลน้ัน ไม�ว�าจะมีอํานาจ
หน าท่ีในการน้ันหรือไม�ก็ตาม 

 
มาตรา ๑๒๓/๖๑๔๒  ในการริบทรัพยFสินเ น่ืองจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยFสินตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว 
โดยเฉพาะแล ว ให ศาลมีอํานาจสั่งให ริบทรัพยFสินดังต�อไปนี้ด วย เว นแต�เป4นทรัพยFสินของผู อื่นซึ่ง
มิได รู เห็นเป4นใจด วยในการกระทําความผิด 

(๑) ทรัพยFสินท่ีบุคคลได ใช หรือมีไว เพ่ือใช ในการกระทําความผิด 
(๒) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป4นราคาเงินได ท่ีบุคคลได มาจากการ

กระทําความผิด หรือจากการเป4นผู ใช  ผู สนับสนุน หรือผู โฆษณาหรือประกาศให ผู อ่ืนกระทําความผิด 
(๓) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป4นราคาเงินได ท่ีบุคคลได มาจากการ

จําหน�าย จ�ายโอนด วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) ประโยชนFอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

                                                 
๑๔๐ มาตรา ๑๒๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔๑ มาตรา ๑๒๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔๒ มาตรา ๑๒๓/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 
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ในการท่ีศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยFสินตาม (๑) ของวรรคหน่ึง ให ศาลวินิจฉัยตามควร
แก�พฤติการณFและความร ายแรงแห�งการกระทําความผิด รวมท้ังโอกาสท่ีจะนําทรัพยFสินน้ันไปใช ใน
การกระทําความผิดอีก 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว�ามีวิธีการอ่ืนท่ีทําให บุคคลไม�สามารถใช ทรัพยFสินตาม (๑) ของ
วรรคหน่ึง ในการกระทําความผิดได อีกต�อไป ให ศาลมีอํานาจสั่งให ดําเนินการตามวิธีการดังกล�าวแทน
การริบทรัพยFสิน 

หากการดําเนินการตามวรรคสามไม�เป4นผล ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยFสินน้ันใน
ภายหลังก็ได  

 
มาตรา ๑๒๓/๗๑๔๓  บรรดาทรัพยFสินดังต�อไปน้ีให ริบเสียท้ังสิ้น เว นแต�เป4นทรัพยFสิน

ของผู อ่ืนซึ่งมิได รู เห็นเป4นใจด วยในการกระทําความผิด 
(๑) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป4นราคาเงินได ท่ีบุคคลได ให  ขอให  หรือ

รับว�าจะให แก�เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�าง
ประเทศ เพ่ือจูงใจให กระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด วยหน าท่ี 

(๒) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป4นราคาเงินได ท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐได มา
จากการกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ี หรือความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ หรือความผิดต�อ
ตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม 

(๓) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป4นราคาเงินได ท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐ
ต�างประเทศหรือเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศได มาจากการกระทําความผิดตามมาตรา 
๑๒๓/๒ หรือมาตรา ๑๒๓/๓ หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอ่ืน 

(๔) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป4นราคาเงินได ท่ีได ให  ขอให  หรือรับว�า
จะให  เพ่ือจูงใจบุคคลให กระทําความผิด หรือเพ่ือเป4นรางวัลในการท่ีบุคคลได กระทําความผิด 

(๕) ทรัพยFสินหรือประโยชนFอันอาจคํานวณเป4นราคาเงินได ท่ีบุคคลได มาจากการ
จําหน�าย จ�ายโอนด วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

(๖) ประโยชนFอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยFสินหรือประโยชนFตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ 
(๕) 

 
มาตรา ๑๒๓/๘๑๔๔  เม่ือความปรากฏแก�ศาลเอง หรือความปรากฏตามคําขอของ

โจทกFว�าสิ่งที่ศาลสั่งริบตามมาตรา ๑๒๓/๖ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๑๒๓/๗ เป4นสิ่งที่โดย
สภาพไม�สามารถส�งมอบได  สูญหาย หรือไม�สามารถติดตามเอาคืนได ไม�ว�าด วยเหตุใด หรือได มีการนํา
สิ่งน้ันไปรวมเข ากับทรัพยFสินอ่ืน หรือได มีการจําหน�าย จ�าย โอนสิ่งน้ัน หรือการติดตามเอาคืนจะ
กระทําได โดยยากเกินสมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจกําหนดมูลค�าของสิ่งน้ันโดย
คํานึงถึงราคาท องตลาดของสิ่งน้ันในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาและสั่งให ผู ท่ีศาลสั่งให ส�งสิ่งท่ีริบชําระเงิน
หรือสั่งให ริบทรัพยFสินอ่ืนของผู กระทําความผิดตามมูลค�าดังกล�าวภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 
                                                 

๑๔๓ มาตรา ๑๒๓/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๔๔ มาตรา ๑๒๓/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 
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การกําหนดมูลค�าของสิ่งท่ีศาลสั่งริบตามวรรคหน่ึงในกรณีท่ีมีการนําไปรวมเข ากับ
ทรัพยFสินอ่ืนหรือการกําหนดมูลค�าของสิ่งน้ันในกรณีมูลค�าของทรัพยFสินท่ีได มาแทนตํ่ากว�าการนําไป
รวมเข ากับทรัพยFสินอ่ืนในวันท่ีมีการจําหน�าย จ�าย โอนสิ่งน้ัน ให ศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดส�วนของ
ทรัพยFสินท่ีมีการรวมเข าด วยกันน้ัน หรือมูลค�าของทรัพยFสินท่ีได มาแทนสิ่งน้ัน แล วแต�กรณี 

ในการสั่งให ผู ท่ีศาลให ส�งสิ่งท่ีริบชําระเงินตามวรรคสอง ศาลจะกําหนดให ผู น้ันชําระ
เงินท้ังหมดในคราวเดียว หรือจะให ผ�อนชําระก็ได  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป4นธรรมแก�กรณี 

ผู ท่ีศาลสั่งให ส�งสิ่งท่ีริบซึ่งไม�ชําระเงินหรือชําระไม�ครบถ วนตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ต องเสียดอกเบ้ียในระหว�างเวลาผิดนัดตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งริบทรัพยFสินเน่ืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี แต�คําพิพากษายังไม�ถึงท่ีสุด ให เลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการ
ทรัพยFสินดังกล�าวจนกว�าคดีถึงท่ีสุด หรือศาลมีคําสั่งเป4นอย�างอ่ืน  ท้ังน้ี หลักเกณฑF และวิธีการในการ
เก็บรักษาและจัดการทรัพยFสินให เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๑๒๔๑๔๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๕  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ าหน าท่ี หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู ใดปฏิบัติหน าท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม กระทําความผิด
ฐานทุจริตต�อหน าท่ี หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ ต องระวางโทษสองเท�าของโทษท่ี
กฎหมายกําหนดไว สําหรับความผิดน้ัน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหว�างท่ียังไม�มีประธานศาล
ปกครองสูงสุดให คณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มีจํานวนสิบสี่คนประกอบด วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป4นนิติบุคคล
ทุกแห�งซึ่งเลือกกันเองให เหลือเจ็ดคน และผู แทนพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป4นสมาชิกสภาผู แทน
ราษฎรพรรคละหน่ึงคนซึ่งเลือกกันเองให เหลือห าคน เป4นกรรมการ 

 
มาตรา ๑๒๗  ให กรรมการท่ีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มาตรา 

๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหน�งเพียงก่ึงหน่ึงของวาระการดํารงตําแหน�งตาม
มาตรา ๑๒ และมิให นําบทบัญญัติท่ีให ดํารงตําแหน�งได เพียงวาระเดียว มาใช บังคับกับกรรมการ
ดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๒๘  บรรดาเร่ืองกล�าวหาร องเรียนเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งเป4นเร่ืองท่ีอยู�ใน

อํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท่ี
                                                 

๑๔๕ มาตรา ๑๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได รับไว 
ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ และอยู�ระหว�างการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให 
คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี โดยให การดําเนินการของคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการท่ีกระทํามาแล วเป4นอันใช ได  ส�วนการดําเนินการต�อไปให เป4นไปตามท่ี
คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติกําหนด 

ในกรณีท่ีเร่ืองกล�าวหาร องเรียนตามวรรคหน่ึงเป4นเร่ืองท่ีคณะกรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติว�าเจ าหน าท่ีของรัฐประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ให คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติส�งเร่ืองให ผู บังคับบัญชาหรือ
หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข องดําเนินการต�อไป 

 
มาตรา ๑๒๙  บัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและหน้ีสินท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐได แสดงไว 

ตามพระราชบัญญัติป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และเก็บอยู�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ให สํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเก็บรักษาไว เพ่ือ
ประโยชนFในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และหากเจ าหน าท่ีของรัฐผู น้ัน
พ นจากตําแหน�งเกินห าป5แล วจะทําลายเสียก็ได  

 
มาตรา ๑๓๐  ให บรรดาระเบียบ ข อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออกตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติป"องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช บังคับอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
น้ีใช บังคับ ยังคงใช บังคับได ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย งกับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี จนกว�าจะได มีระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
ออกใช บังคับ 

 
มาตรา ๑๓๑  ให โอนบรรดากิจการ ทรัพยFสิน สิทธิ หน้ีสิน ข าราชการ ลูกจ าง และ

เงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการตามพระราชบัญญัติป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป4นของสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ให ข าราชการและลูกจ างท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึง ดํารงตําแหน�งและได รับเงินเดือน
รวมท้ังเงินประจําตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าเดิม 

 
มาตรา ๑๓๒  ให เลขาธิการคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหน าท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 
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แห�งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี จนกว�าจะมีการแต�งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

 
มาตรา ๑๓๓  เจ าหน าท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งได รับสัมปทานจากรัฐ หน�วย

ราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท องถ่ิน หรือเข าเป4นคู�สัญญากับรัฐ หน�วย
ราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท องถ่ินอันมีลักษณะเป4นการผูกขาดตัดตอน  
ท้ังน้ี ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อม หรือเป4นหุ นส�วนหรือผู ถือหุ นในห างหุ นส�วนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทานหรือเข าเป4นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว ถ าได รับสัมปทานหรือเป4นคู�สัญญา หรือเป4นหุ นส�วน
หรือผู ถือหุ นในห างหุ นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข าเป4นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าวอยู�ในวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ ให คงถือไว ซึ่งสัมปทานหรือเป4นคู�สัญญาหรือเป4น
หุ นส�วนหรือผู ถือหุ นในห างหุ นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข าเป4นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว
น้ันได ต�อไปจนกว�าจะครบอายุสัมปทานหรือครบอายุสัญญา 

 
 

ผู รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 
๓๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติมีอํานาจหน าท่ีตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสินของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองและ
เจ าหน าท่ีอ่ืนของรัฐ ไต�สวนข อเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีท่ีมีการร องขอให ถอดถอนเจ าหน าท่ี
ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน�งในระดับสูงออกจากตําแหน�ง หรือดําเนินคดีอาญากับผู ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองและเจ าหน าท่ีอ่ืนของรัฐ และไต�สวนวินิจฉัยว�าเจ าหน าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต�อ
หน าท่ี หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ี โดยมาตรา ๓๒๙ บัญญัติให ตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสองป5นับแต�วันประกาศใช รัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมาตรา ๓๓๑ บัญญัติให กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล�าวต องมี
สาระสําคัญเก่ียวกับการกระทําอันเป4นการรํ่ารวยผิดปกติและการทุจริตต�อหน าท่ี การกระทําอันเป4น
การขัดกันระหว�างประโยชนFส�วนบุคคลและประโยชนFส�วนรวม รวมท้ังหลักเกณฑF วิธีการ และ
กระบวนการไต�สวนข อเท็จจริงเก่ียวกับข อกล�าวหา ตลอดจนโทษท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติจะได รับในกรณีท่ีกระทําการโดยขาดความเท่ียงธรรม 
กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ ประกอบกับ
มาตรา ๓๐๒ บัญญัติให คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมีสํานักงาน
คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเป4นหน�วยงานธุรการท่ีมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จึง
จําเป4นต องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข 
ฉบับท่ี ๑๙ เร่ือง ให พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช บังคับต�อไป๑๔๖ 

 
ข อ ๑๑๔๗  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยมิให กระทบกระเทือนการ

บังคับใช พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ ยังคงใช บังคับต�อไป จนกว�าจะมีกฎหมายแก ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก และให ถือว�าคณะกรรมการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ซึ่งได รับแต�งต้ังตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได รับการสรรหาและแต�งตั้งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

                                                 
๑๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน า ๙/๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ 
๑๔๗ ข อ ๑ แก ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 
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ข อ ๒๑๔๘  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยมิให กระทบกระเทือนการ
บังคับใช พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใช บังคับต�อไป จนกว�าจะมีกฎหมายแก ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิก 

 
ข อ ๓  ให คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบด วย 

(๑) นายปานเทพ  กล าณรงคFราญ ประธานกรรมการ 
(๒) นายกล านรงคF  จันทิก กรรมการ 
(๓) นายใจเด็ด  พรไชยา กรรมการ 
(๔) นายประสาท  พงษFศิวาภัย กรรมการ 
(๕) ศาสตราจารยFภักดี  โพธิศิริ กรรมการ 
(๖) ศาสตราจารยFเมธี  ครองแก ว กรรมการ 
(๗) นายวิชา  มหาคุณ กรรมการ 
(๘) นายวิชัย  วิวิตเสวี กรรมการ 
(๙) นางสาวสมลักษณF  จัดกระบวนพล กรรมการ 
 
ข อ ๔  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามข อ ๓ พ นจากตําแหน�งด วย

เหตุใด ๆ และมีกรรมการเหลืออยู�ต้ังแต�หกคนข้ึนไปให คณะกรรมการประกอบด วยกรรมการเท�าท่ี
เหลืออยู� 

ถ าประธานกรรมการพ นจากตําแหน�ง ให กรรมการท่ีเหลืออยู�คัดเลือกกันเองให 
กรรมการคนหน่ึงเป4นประธานกรรมการแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพ นจากตําแหน�ง และมีกรรมการเหลืออยู�ไม�ถึงหกคนให 
นายกรัฐมนตรีสรรหาบุคคลเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาท่ีทําหน าท่ีนิติบัญญัติ และนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ แต�งต้ังต�อไป หรือดําเนินการสรรหาและแต�งต้ังตาม
กฎหมายท่ีใช บังคับอยู�ในขณะน้ัน แล วแต�กรณี 

 
ข อ ๕  ให ประธานกรรมการและกรรมการตามข อ ๓ ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ 

แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ภายในสิบห าวัน นับแต�วันท่ีประกาศน้ีใช บังคับ 

ในกรณีท่ีบุคคลตามข อ ๓ ไม�ดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือไม�
อาจรับตําแหน�งได  ให นําความในข อ ๔ มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
                                                 

๑๔๘ ข อ ๒ แก ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 
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เพ่ือให การดําเนินการเก่ียวกับการป"องกันและปราบปรามการทุจริตเป4นไปอย�าง
ต�อเน่ืองสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผลใช บังคับต�อไป 

 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข 
ฉบับที่ ๓๑ เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ๑๔๙ 

 
ข อ ๒  ให กรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ท่ีได รับแต�งต้ังตาม

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข ฉบับ
ท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดํารงตําแหน�งต้ังแต�วันท่ีได รับแต�งต้ังตามประกาศ
ฉบับดังกล�าว และมีวาระการดํารงตําแหน�งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ข อ ๓  กรณีผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองจงใจไม�ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและ

หน้ีสินและเอกสารประกอบต�อคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ภายในเวลา
ท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดให ดําเนินการตามมาตรา ๓๔ เช�นเดียวกับกรณีการจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยFสินและ
หน้ีสินและเอกสารประกอบด วยข อความอันเป4นเท็จ หรือปกปTดข อเท็จจริงท่ีควรแจ งให ทราบ 

 
ข อ ๔  ในการดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยFสินและหน้ีสินของผู 

ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ให คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ มีอํานาจออก
คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยFสินท่ีเพ่ิมข้ึนผิดปกติไว ช่ัวคราว  ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิผู ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
ท่ีจะย่ืนคําร องขอผ�อนผันเพ่ือขอรับทรัพยFสินน้ันไปใช ประโยชนF โดยมีหรือไม�มีประกันหรือหลักประกัน
ก็ได  

เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยFสินช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง ให คณะกรรมการป"องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ จัดให มีการพิสูจนFเก่ียวกับทรัพยFสินโดยเร็ว ในกรณีท่ีผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองไม�สามารถแสดงหลักฐานได ว�าทรัพยFสินท่ีถูกยึดหรืออายัดช่ัวคราวมิได เพ่ิมข้ึน
ผิดปกติ ให คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยFสิน
น้ันไว ต�อไป จนกว�าคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ จะมีมติว�าทรัพยFสินน้ัน
มิได เพ่ิมข้ึนผิดปกติ ซึ่งต องไม�เกินหน่ึงป5นับแต�วันยึดหรืออายัด หรือจนกว�าจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให 
ยกคําร อง แต�ถ าสามารถพิสูจนFได ก็ให คืนทรัพยFสินแก�ผู น้ัน 

 
ข อ ๕  ในการไต�สวนข อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติอาจมอบหมายให พนักงานเจ าหน าท่ีท่ีได รับแต�งต้ังดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริง รวบรวม

                                                 
๑๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๑๐๕ ก/หน า ๒๓/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 
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พยานหลักฐานและสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ  ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติกําหนด 

 
ข อ ๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติพิจารณา

เห็นสมควร อาจส�งเร่ืองท่ีมีการกล�าวหาเจ าหน าท่ีของรัฐ ซึ่งมิใช�บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว�ากระทํา
ความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ หรือกระทําความผิดต�อ
ตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรมท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ ให ผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอน 
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการตามอํานาจหน าท่ี แล วแต�กรณี หรือส�งเร่ืองให พนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต�อไปก็ได  

 
ข อ ๗  การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต

แห�งชาติ ไม�ว�าเป4นมติในการวินิจฉัยหรือให ความเห็นชอบหรือไม�ให ถือเสียงข างมาก 
 
ข อ ๘  บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ

ป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีขัดหรือแย งกับประกาศฉบับน้ีให ใช ประกาศฉบับน้ี
แทน 

 
ตามท่ีได มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข ฉบับท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีผลใช บังคับต�อไป และแต�งต้ังคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
รวมท้ังให พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว�าด วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช บังคับต�อไปด วย น้ัน โดยท่ีปรากฏข อเท็จจริงว�าสํานักงาน
คณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ มีเร่ืองค างอยู�เป4นจํานวนมาก เพราะว�างเว น
จากการมีคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมาเป4นเวลานาน สมควรปรับปรุง
การปฏิบัติงานให มีประสิทธิภาพและเป4นไปโดยรวดเร็วย่ิงข้ึน 

 
พระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐๑๕๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการดําเนินการไต�สวน
ข อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกล�าวหาว�าผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองกระทําผิด
ยังมีข อจํากัดบางประการ โดยกําหนดให ต องมีผู เสียหายมาย่ืนคําร องต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะ
สามารถดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงต�อไปได  ทําให บางกรณีแม มีเหตุอันควรสงสัยว�าบุคคลดังกล�าว
กระทําผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไม�สามารถดําเนินการกับบุคคลน้ันได  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ

                                                 
๑๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน า ๔/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 
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เก่ียวกับอํานาจและวิธีการดําเนินการไต�สวนข อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให การ
ปราบปรามการทุจริตในกรณีดังกล�าวมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  จึงจําเป4นต องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔๑๕๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต นไป เว นแต�บทบัญญัติในหมวด ๙/๒ กรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ให ใช บังคับเม่ือพ นกําหนดสองป5นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับเป4นต นไป 
 

มาตรา ๖๗  บรรดาข อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท่ีออกตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�อนการแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
ซึ่งมีผลใช บังคับอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให 
ยังคงมีผลใช บังคับต�อไปจนกว�าจะได มีข อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามบทบัญญัติ
แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ 

 
มาตรา ๖๘  บรรดาการดําเนินการใด ๆ ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการ

ไต�สวนพนักงานไต�สวน และพนักงานเจ าหน าท่ีได กระทําไปตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�อนการแก ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให เป4นอันใช ได  

 
มาตรา ๖๙  บรรดาคดีท่ีผู ถูกกล�าวหาเป4นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งดํารงตําแหน�งตํ่ากว�า

ระดับผู อํานวยการกองหรือเทียบเท�า ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว พิจารณาแล ว ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ การดําเนินการต�อไปในคดีดังกล�าวให เป4นไปตามมติ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๗๐  ในระหว�างท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได มีการจัดตําแหน�งข าราชการ 

เพ่ือให ได รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี ให นําบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง ตามกฎหมายว�าด วยระเบียบข าราชการ
พลเรือนมาใช บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน า ๑/๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 
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มาตรา ๗๑  บรรดาบทบัญญัติใดท่ีได บัญญัติไว ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เร่ือง การดําเนินการตาม
อํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีเป4นเร่ืองเดียวกัน หรือท่ีขัดหรือแย งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให ใช 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแทน 

 
มาตรา ๗๒  ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการวางระเบียบตามมาตรา ๑๐๓/๓ 

กําหนดหลักเกณฑFตามมาตรา ๑๐๓/๗ และดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓/๘ ให แล วเสร็จภายใน
กําหนดหน่ึงร อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจในการกําหนดระเบียบ ข อบังคับ ประกาศ รวมท้ังหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือ
ดําเนินการให เป4นไปตามอํานาจหน าท่ี นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการให แล วเสร็จโดยเร็ว 

 
มาตรา ๗๓  ให ประธานกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ

รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ได บัญญัติให พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการ
ป"องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช บังคับต�อไปโดยให ถือว�าการแก ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติท่ีได ประกาศใช บังคับในระหว�างวันท่ี
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใช บังคับเป4นการแก ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี และให ผู รักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพ่ือให 
เป4นไปตามท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญน้ีภายในหน่ึงป5นับแต�วันประกาศใช รัฐธรรมนูญน้ี และโดยท่ี
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ (๓) ได กําหนดให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจไต�สวนและวินิจฉัยว�า
เจ าหน าท่ีของรัฐต้ังแต�ผู บริหารระดับสูงหรือข าราชการซึ่งดํารงตําแหน�งต้ังแต�ผู อํานวยการกองหรือ
เทียบเท�าข้ึนไปรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน าท่ี หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�ง
หน าท่ีราชการหรือความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม รวมท้ังดําเนินการกับเจ าหน าท่ีของรัฐ
หรือข าราชการในระดับท่ีตํ่ากว�าท่ีร�วมกระทําความผิดกับผู ดํารงตําแหน�งดังกล�าวหรือกับผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดําเนินการด วย  ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล�าวได กําหนดหลักเกณฑF วิธีการและเง่ือนไขในการไต�สวน
เจ าหน าท่ีของรัฐข้ึนใหม� ประกอบกับรัฐธรรมนูญยังได เปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน าท่ีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการไม�ว�าจะเป4นเร่ืองการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การ
ตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสิน เป4นต น จึงจําเป4นต องมีการปรับปรุงหลักเกณฑFการไต�สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให สอดคล องกับหลักการดังกล�าวข างต น รวมท้ังจําเป4นจะต องมีการปรับปรุง
อํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบทรัพยFสินและหน้ีสิน
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และการบริหารจัดการองคFกรเพ่ือให การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
สอดคล องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีใช บังคับอยู�ในป6จจุบัน  จึงจําเป4นต องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๗๒/๒๕๕๗ เร่ือง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๕๗๑๕๒ 
 

ข อ ๓  การสรรหา คัดเลือกและแต�งต้ังกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดท่ีได ดําเนินการไปแล วเป4นอันใช ได  ส�วนท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการคัดเลือกและแต�งต้ังของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให ชะลอไว ก�อนจนกว�าจะมีประกาศเป4นอย�างอ่ืน 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘๑๕๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ ด วยประเทศ
ไทยได ให สัตยาบันร�วมเป4นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด วยการต�อต านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และมี
ผลใช บังคับต้ังแต�วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อันก�อให เกิดหน าท่ีในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา
ดังกล�าวหลายประการ โดยเฉพาะอย�างย่ิงการดําเนินการแก ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในของประเทศ
ไทยเพ่ืออนุวัติการตามอนุสัญญาซึ่งเป4นมาตรฐานสากล อีกท้ังในขณะน้ีประเทศไทยอยู�ระหว�างการ
เป4นผู ถูกประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญา การท่ีประเทศไทยยังไม�มีกฎหมายเพ่ืออนุวัติ
การตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล�าวก�อให เกิดผลเสียต�อภาพลักษณFของประเทศไทยในเร่ืองความ
พยายามและความจริงจังในการปรับปรุงแก ไขกฎหมายภายในเพ่ือให เป4นไปตามมาตรฐานสากล 
นอกจากน้ียังก�อให เกิดอุปสรรคต�อการประสานความร�วมมือระหว�างประเทศในการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตรวมถึงการแก ไขป6ญหาการทุจริตภายในประเทศ จึงมีความจําเป4นต องแก ไข
กฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล�าว โดยเฉพาะในเร่ืองการกําหนดความผิดการให 
หรือรับสินบนท่ีเก่ียวกับเจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศและเจ าหน าท่ีขององคFการระหว�างประเทศ การ
กําหนดอายุความในกรณีหลบหนีและอายุความล�วงเลยการลงโทษ การกําหนดการริบทรัพยFสินในคดี
ทุจริตให เป4นไปตามหลักการริบทรัพยFตามมูลค�า อีกท้ังยังเป4นการสอดคล องกับเจตนารมณFของการ
ปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการ
แก ไขกฎหมายเพ่ือให การป"องกันและปราบปรามการทุจริตมีกลไกในการขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเน่ืองจากการปรับปรุงแก ไขกฎหมาย
                                                 

๑๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หน า ๘/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๑๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน า ๑/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 
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เพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล�าวถือเป4นอาชญากรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ จึงควรบัญญัติไว 
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการป"องกันและปราบปรามการทุจริตเป4นการเฉพาะ เพ่ือเป4น
หลักประกันความเป4นอิสระและความเช่ียวชาญของหน�วยงานท่ีบังคับใช กฎหมายเพ่ือให เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน และเป4นหลักประกันมิให เกิดการกระทบต�อสิทธิเสรีภาพของบุคคลมาก
เกินความจําเป4น นอกจากน้ี สมควรแก ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบความถูกต องและ
ความมีอยู�จริงของทรัพยFสินและหน้ีสินให ถูกต อง  จึงจําเป4นต องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ปรับปรุง 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
วิชพงษF/ตรวจ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 


