ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ กรธ. เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๐ (ฉบับส่ง ป.ป.ช.)

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
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....................................................................................................................................
.....................................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................. .......
.....................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๒
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง
การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึง่ มีกฎหมายกาหนดให้ใช้อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อานาจ
ทางปกครองด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งด้านนิติบัญญัติ
บริหารปกครอง หรือตุลาการของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สาหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือ
เลือกตั้งมีตาแหน่งประจาหรือชั่วคราวและได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม

๓
“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์การระหว่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนาม
ขององค์การระหว่างประเทศนั้น
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา
“ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
“ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
สาหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
สาหรับข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกาหนด
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอันอยู่ในหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดาเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดดังกล่าว
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

๔
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ และข้าราชการในสังกัดสานักงาน
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการในสานักงานซึ่งคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“พนักงานไต่สวน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือหัวหน้าพนักงานไต่สวนในการปฏิบัติหน้าที่
“หัวหน้าพนักงานไต่สวน” หมายความว่า พนักงานไต่สวนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้น
“ไต่สวน” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวม และการดาเนินการอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่ง
หรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ร่ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตาม
กฎหมาย สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่
“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษด้วย
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กาหนดไว้เป็น
ประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือเลขาธิการมีอานาจกาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กาหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการกาหนดโดยทาเป็นประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ดาเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย

๕
มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องให้ความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีผู้กระทาการ
อันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า การดาเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทาความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ซ้าซ้อนกัน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการมีอานาจเชิญ
ประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือและกาหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระ
ทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
มาตรา ๗ ในการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดาเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับ
ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้ลงโทษจาเลย ถ้าจาเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ มาใช้บังคับ
มาตรา ๘ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจานวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหา ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย

๖
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดย
ประกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๗) เคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับ
การสรรหา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๙ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๑ กรรมการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๙) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

๗
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๕) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๖) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
หรือเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๑๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา
(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ
สิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา
(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจ
โดยมุง่ หาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม
มาตรา ๙ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย

๘
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ และไม่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่ง
หนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน
ให้นาเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลาดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลาดับแรกเกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนน
เท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลาดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนนครั้ง
หลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่ โดยจะ
คัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้
ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔)
มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นกาหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ
ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น
ให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณี
ที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๓ วรรคสี่
มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาสาหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้
ให้ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ
เพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม

๙
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล
สาเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่ง
มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความ
หลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย
ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจานวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา
ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม หรือมีแต่ยังไม่ครบจานวนที่จะต้อง
สรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่สาหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตามจานวนให้มีการ
ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจานวนที่จะต้องสรรหา
ให้ดาเนินการสรรหาใหม่สาหรับจานวนที่ยังขาดอยู่
ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการ
สรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติ
การทางานตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนดด้วย
มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ดาเนินการสรรหา
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการ
พ้นจากตาแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดารงตาแหน่งอยู่ ถ้ามี
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่
ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจานวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังดารง
ตาแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจานวนถึงเจ็ดคน ก็ให้ดาเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้
และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ และให้ดาเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการ และ
กรรมการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ โดยที่ยังมิได้พ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๑๑ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๒๓) อยู่ ต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่

๑๐
ประธานวุฒิสภากาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
และให้ดาเนินการสรรหาใหม่
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ
ผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากาหนด แต่สาหรับเบี้ยประชุมให้กาหนดให้ได้รับเป็นรายครั้ง
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการใน ก.ร. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ กรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน
มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
๑๑
(๔) พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อประธานกรรมการ พ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการ ด้วย
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการ ผู้ใดพ้นจากตาแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็น
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็น
ที่สุด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ

๑๑
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงห้าคน
ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหากรรมการใหม่
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ตาแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๐ เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง
ตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในการวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาล
ฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทาหน้าที่เป็นกรรมการ เป็นการชั่วคราว
ให้ครบเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนทาหน้าที่แทน
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน
มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการป.ป.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้
ในรายงานการประชุม
การลงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
เว้นแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยประธานในที่ประชุมและ
กรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะ
ลาออกจากตาแหน่งก่อนมีการลงมติ
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประชุมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ

๑๒
มาตรา ๒๓ การลงมติ เพื่อมีความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐจงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา ๒๓ หรือในเรื่องอื่นใดที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเรื่อง และประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ
และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
มติที่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และในกรณีที่ต้องทาคาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ให้ความเห็นชอบร่างคาวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทาหน้าที่แทนประธาน
กรรมการได้ลงนามในคาวินิจฉัยนั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ทั้งคณะก่อนลงนามในคาวินิจฉัย ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคาวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็น
ผู้ลงนามในคาวินิจฉัยนั้นแทน เมื่อเลขาธิการลงนามในคาวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้คาวินิจฉัยนั้น
เป็นอันใช้บังคับได้
มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้
อานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ
ทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว่างการดารง
ตาแหน่ง กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็น
หลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสาหรับกรรมการ
มาตรา ๒๖ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการ และกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจาตาแหน่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ

๑๓
มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มีสิทธิได้รับบาเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
ในการคานวณบาเหน็จตอบแทนนั้น ให้นาอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๒๖ คูณด้วย
จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
สิทธิในบาเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย
ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบาเหน็จตอบแทนที่กาหนดไว้ตามวรรคสอง
ส่วนที่ ๒
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม
(๓) กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบ และเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ
บุคคลดังกล่าว
(๔) ไต่สวนเพื่อดาเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กาหนดหรือที่มีกฎหมายกาหนดให้อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๕) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ (๑) และ (๒) ให้รวมถึงการ
ดาเนินการกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๒๘ (๑) และ (๒) เพื่อจูงใจให้กระทาการ
ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย

๑๔
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการดาเนินการในคดีที่มีการกระทาอันเป็นกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งจะต้องดาเนินการตามมาตรา ๒๘ (๑) และ (๒) และ
คดีที่มีการกระทาความผิดเกี่ยวข้องกันและความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะต้องดาเนินการในคราว
เดียวกันด้วย
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ (๑) (๒) และ (๓) ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท้ ี่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความ
รวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจเสนอมาตรการ ความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต การกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ หรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด
(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดที่
เป็นช่องทางให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลดีต่อราชการได้
เมื่อองค์กรตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว หากเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินหกเดือนนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๓๒ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปราบการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดมาตรการที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ
พยานหลักฐาน สาหรับการกระทาความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย
ช่องทางดังกล่าวต้องมีวิธีการที่ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว
(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีกลไกการแจ้ง
เตือนกรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตราย
ของการทุจริต เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง
(๔) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนาไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๕
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นมาให้ถ้อยคาหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประโยชน์ในการไต่สวน
(๒) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อ
ประโยชน์ในการไต่สวน
(๓) ดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทา
การ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร
ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน และหากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน
เวลาดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๔) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานเอกชนอานวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือพนักงานไต่สวน
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีการดาเนินการ
อย่างใดในหน่วยงานของรัฐอันอาจนาไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ดาเนินการตรวจสอบโดยเร็ว ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่ากรณีมีเหตุอันควรระมัดระวัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข
หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถ้าไม่
เกี่ยวกับความลับของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
ป.ป.ช. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด จะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะ
ของบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ บรรดาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่มิได้
การเปิดเผยข้อมูลการดาเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแต่ละขั้นตอน
ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทาการ
ใดอันจะทาให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในชั้นก่อนการไต่สวน ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกกล่าวหา และคากล่าวหา
(๒) เมื่อได้ดาเนินการไต่สวนเบื้องต้นหรือไต่สวนแล้วมีพยานหลักฐานพอสมควร
ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาวินิจฉัย ให้เปิดเผยข้อมูลได้เฉพาะพฤติการณ์ที่มีการ
กล่าวหาว่ากระทาความผิด แต่มิให้เปิดเผยชื่อผู้ถูกกล่าวหา

๑๖
(๓) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์
การกระทาความผิด ให้เปิดเผยชื่อผู้ถูกกล่าวหาได้
ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานและสานวนการตรวจสอบ
การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้น รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
สอบสวน ไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างการดาเนินการจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้
พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา ๓๕ ให้เลขาธิการดาเนินการ
ตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว หากตรวจสอบพบให้ลงโทษไล่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลนั้นออก
จากราชการโดยไม่ต้องดาเนินการสอบสวนใหม่ แต่หากตรวจสอบไม่พบให้ถือว่าเป็นความบกพร่อง
ของเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสานวนการไต่สวนนั้น และให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนเพื่อมีความเห็นหรือ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทาของบุคคลใด และมีความจาเป็นต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลนั้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจขอข้อมูลดังกล่าวจาก
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามที่จาเป็น และให้สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ถือว่าการส่งมอบ
ดังกล่าวเป็นการดาเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว
มาตรา ๓๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลว่าผู้ใดกระทาความผิดและความผิดนั้น
มีโทษทางอาญา หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้
(๒) ดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา
เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุด หรือฟ้องคดีต่อศาลต่อไป
ในการจับและควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
ให้พนักงานไต่สวนหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดาเนินการ
แทนก็ได้ ในกรณีที่มอบหมายให้พนักงานสอบสวนดาเนินการแทน ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในการ
จับ คุมขังและการปล่อยชั่วคราว ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ มีอานาจจับกุมตัวผู้กระทาความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาล และ
เมื่อจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา

๑๗
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ให้กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการดาเนินการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้า
พนักงานไต่สวน และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่และมีอานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดถูกดาเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง
และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะดารงตาแหน่งหรือเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ถ้าการถูกดาเนินคดีดังกล่าว
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ คาสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง ให้สานักงาน
มีอานาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าว และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่
บุคคลเหล่านั้นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องขอ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ส่วนที่ ๓
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๔๑ ให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้นาความใน
หมวด ๕ การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา ๑๐๓ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย
ให้อานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นอานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจมอบหมายให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดาเนินการเป็นการเบื้องต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาก็ได้
ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง และให้
นาบทบัญญัติมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในกรณี
นี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการที่กรรมการ
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อัน
ควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่งเรื่อง

๑๘
ให้อัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ต่อไป ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดร่ารวยผิดปกติให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินส่งสานวนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
มาตรา ๔๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการ ผู้ใดมีพฤติการณ์
ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อประธาน
รัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทา
ตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และให้นา
ความในมาตรา ๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการเข้าชื่อกล่าวหากรรมการ และบุคคลอื่น
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดทางอาญา รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการ
กระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย
หมวด ๒
การไต่สวน
มาตรา ๔๕ ในการดาเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือพนักงานไต่สวน แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่
เกิดขึ้น โดยต้องค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา
พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหานาส่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือพนักงานไต่สวน
จะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติชี้มูลแล้ว
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือพนักงานไต่สวนใช้อานาจ
ตามมาตรา ๓๓ เรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงาน
ไต่สวนดาเนินการตามที่ร้องขอ และหากมีเหตุขัดข้องประการใดต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้
เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลา หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ
บุคคลหรือเอกสารที่ขอให้เรียกนั้นไม่มีผลต่อการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๔๖ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะควบคุมและกวดขัน
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวน ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่บัญญัติ

๑๙
ไว้ในหมวดนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา ให้
คณะกรรมการ หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณีดาเนินการทางวินัยทันที
มาตรา ๔๗ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหา
หรือไม่ว่ามีการกระทาความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ดาเนินการไต่สวนโดยพลัน โดยต้องไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเริ่มดาเนินการไต่สวน
ในการกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.คานึงถึงความรวดเร็ว
ความยากง่ายของการไต่สวน และอายุความของการดาเนินการในเรื่องนั้น โดยจะระบุระยะเวลาของ
การไต่สวนข้อกล่าวหาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จาเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่
เกินสองปี เว้นแต่เป็นเรื่องที่จาเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ หรือขอให้หน่วยงานของ
ต่างประเทศดาเนินการไต่สวนให้ หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ จะขยายระยะเวลาออก
เท่าที่จาเป็นก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มี
อานาจจะดาเนินการใดได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนโดยพลัน โดยให้ถือว่าเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายใต้กาหนดอายุความและระยะเวลาตามมาตรา ๕๕ (๑) เมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสามแล้ว ไม่ตัดอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะดาเนินการไต่สวน และมี
ความเห็น หรือวินิจฉัยตามหน้าที่และอานาจ ต่อไป แต่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาสอบสวน
และดาเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
มาตรา ๔๘ ในการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากเป็นกรณีที่มีการกล่าวหา
ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย ตรวจสอบคากล่าวหาดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าคา
กล่าวหานั้นมีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดาเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่
ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.รับไว้
พิจารณาตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ (๑) ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่อง
ดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคากล่าวหานั้น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการ
อย่างน้อยสามคนเป็นผู้พิจารณาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก็ได้
คากล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการไต่สวนต่อไป
มาตรา ๔๙ ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธิการหรือ
หัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้

๒๐
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการหรือหัวหน้า
พนักงานไต่สวนดาเนินการเป็นคณะ ประกอบด้วย เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหัวหน้า
พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคน และมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นอีกอย่างน้อย
หนึ่งคนร่วมเป็นคณะ และในการไต่สวนปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานต้องกระทาโดยเลขาธิการ
หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน และผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
การไต่สวนเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการให้เสร็จและจัดทารายงานการไต่
สวนเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา ๔๗ ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการไต่สวนเบื้องต้นตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสามให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนแจ้งอุปสรรคและปัญหาใน
การดาเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาสั่งขยายระยะเวลา โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
ในการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้มีอานาจขยาย
ระยะเวลาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว หากไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้เพราะเหตุขาดอายุความ อันเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบัติตามระยะเวลาตามมาตรา
๔๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งยุติการดาเนินคดีอาญา และหากการขาด
อายุความดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือ จงใจ ปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดาเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว
ในการไต่สวนเบื้องต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน มีอานาจตามมาตรา
๓๓ ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการกากับการไต่สวนเบื้องต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม
คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกากับดูแลการไต่สวนเบื้องต้นในแต่ละด้าน
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดก็ได้
มาตรา ๕๐ ให้นาความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๕ มาใช้บังคับกับกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนโดยมิได้มีคากล่าวหาด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ในการไต่สวนเรื่องใดที่เป็นเรื่องสาคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือ
เป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนเอง หรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสาม
คนเป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งมีอานาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือ
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการดาเนินการตาม
หน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีมีความจาเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการไต่สวน ให้คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๕๖ ให้เป็นที่ปรึกษาได้

๒๑
ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสามมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการให้เสร็จและจัดทาสานวนการไต่
สวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย และให้นา
มาตรา ๔๙ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนเบื้องต้นหรือสานวนการไต่สวน ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นชอบด้วยกับรายงานการไต่สวนเบื้องต้นหรือ
สานวนการไต่สวนรวมทั้งที่ไต่สวนเพิ่มเติมแล้ว ให้ถือว่ารายงานหรือสานวนดังกล่าว เป็นสานวนการ
ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเมื่อได้ดาเนินการตามมาตรา ๖๙ แล้ว ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาเพื่อมีมติว่ากรณีมีมูลตามที่กล่าวหาหรือไม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๖๙ แล้ว
มาตรา ๕๓ นอกจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไต่สวนและ
การไต่สวนเบื้องต้นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอานาจออกระเบียบกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไต่สวนและการไต่สวนเบื้องต้น
ได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จาเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตาม
ความจริงที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยต้องกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ และขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละระดับให้ชัดเจน และมีระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ขึ้นพิจารณา
(๑) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เว้นแต่เป็นกรณี
การดาเนินการตามมาตรา ๖
(๒) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสาคัญแก่คดี ซึ่งอาจทาให้ผลของคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป
(๓) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือ
มีคาสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัย
ในเนื้อหาแห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้
(๔) ผู้ถูกกล่าวหาตาย เว้นแต่เป็นกรณีร่ารวยผิดปกติ
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ขึ้น
พิจารณา เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและเป็นกรณีที่เป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
(๑) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา

๒๒
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีการดาเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตาม
กฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดาเนินการนั้นไม่เที่ยง
ธรรม
(๓) ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากตาแหน่งที่ถูกกล่าวหา
ไปแล้วเกินห้าปี ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องภายในกาหนดเวลา แม้จะพ้นกาหนดเวลาห้าปีแล้วก็ให้มี
อานาจดาเนินการต่อไปได้
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วย
พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้ เข้าร่วมดาเนินการไต่สวน พิจารณาหรือ
วินิจฉัยคดี
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะ
อื่นที่มิใช่ในฐานะกรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในการดาเนินการในเรื่องใด กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งในเรื่องนั้น ให้ผู้นั้นแจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท้ ี่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายโดยเร็ว และระหว่างนั้นห้ามมิให้
บุคคลดังกล่าวยุ่งเกี่ยวกับการดาเนินใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจะวินิจฉัย ซึ่งต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง
ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านกรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่งก็ได้
โดยยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เพื่อพิจารณา
วินิจฉัย ในระหว่างที่รอการวินิจฉัย ให้กรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคล
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาดาเนินการ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๕๗ ในระหว่างการไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตาแหน่งหรือ
พ้นจากราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการ
ไต่สวนเพื่อดาเนินคดีอาญา ดาเนินการทางวินัย หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แล้วแต่กรณี
ต่อไปได้

๒๓
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตาแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกติต่อไปได้
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้
สานักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติ และให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
เว้นแต่เป็นกรณีการดาเนินการสอบสวนตามมาตรา ๘๗
มาตรา ๕๙ ในการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นคากล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสานักงาน
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กล่าวหาในขณะที่ผู้ถูก
กล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี แต่ไม่ตัดอานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยขึ้น
ไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าวแล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๐ คากล่าวหาว่ามีการกระทาความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(๒) ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดตามข้อกล่าวหา พร้อม
พยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้
การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง จะทาด้วยวาจาหรือทาเป็นหนังสือก็ได้ และจะส่งด้วยวิธี
ใด ๆ ที่จะให้คากล่าวหานั้นถึงสานักงานก็ได้ ในกรณีที่ทาด้วยวาจา ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
ให้สานักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนที่
รักษาไว้เป็นความลับ และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้ และให้ลบชื่อและที่อยู่ของผู้
กล่าวหาออกจากหนังสือกล่าวหานั้น
หนังสือกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา ถ้ามีรายละเอียดตาม (๓)
แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะปฏิเสธไม่รับไว้พิจารณาไม่ได้
การกล่าวหาบุคคลตามมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นความผิดด้วย
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ให้ดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใด ๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ

๒๔
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนส่งคาร้องทุกข์หรือคากล่าวโทษนั้นให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่ง
ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอานาจแต่เป็นเรื่อง
ไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นสมควรมอบหมายให้
พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดาเนินการ ก็ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน โดยจะกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการให้พนักงานสอบสวน
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช.จัดทาคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานสอบสวนทราบว่า
เรื่องใดบ้างที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่มีอานาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มี
เขตอานาจ เพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มี
หมายจับได้ ให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจจับบุคคลดังกล่าวได้
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้ง
บันทึกการจับมายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่
ผู้ถูกจับมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน โดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นาตัวผู้ถูกจับ
จากที่จับมายังที่ทาการของพนักงานสอบสวน รวมเข้าในกาหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย ในกรณี
ที่ไม่จาต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป โดยมีประกัน
หรือไม่มีประกันก็ได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่น
คาร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น
มาตรา ๖๒ ในกรณีทเี่ จ้าหน้าที่ของรัฐซึง่ ดารงตาแหน่งตัง้ แต่อานวยการระดับสูง
หรือเทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดใน
เรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาเนินการแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานดาเนินการ
ส่งเรื่องที่ได้รับไว้ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อ
ดาเนินการต่อไปภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับเรื่อง
การเทียบตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะวางหลักเกณฑ์การดาเนินการไต่สวนและการชี้มูลของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

๒๕
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้สอดคล้องกับการดาเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้
ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่มีการกล่าวหา
เรื่องใดมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือกล่าวหาในเรื่องที่มิได้อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาดาเนินการทางวินัยไปตาม
หน้าที่และอานาจก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นเมื่อผู้บังคับบัญชาดาเนินการไปเป็นผลประการใดให้รายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
มาตรา ๖๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา
๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่ของตน
และรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและภายในกาหนด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการดาเนินการตาม
รายงานตามมาตรา ๖๔ หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการ
ดาเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจ
เรียกสานวนการไต่สวน หรือสอบสวน มาเพื่อดาเนินการได้ โดยจะดาเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมดหรือ
นาผลการไต่สวนหรือสอบสวนของหน่วยงานของรัฐนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
มาตรา ๖๖ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องไม่ทาหรือจัดทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้
คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคับหรือกระทาโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพื่อจูง
ใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยคา ในเรื่องที่ไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น
ในการสอบปากคาพยานหรือผู้ให้ถ้อยคา จะกระทาโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่ง
ถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยคานั้นได้ตรวจสอบถึง
ความถูกต้องของบันทึกการให้ปากคานั้นแล้ว กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจทาสาเนาข้อความ
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้ ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบ
แปดปีต้องดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
มาตรา ๖๗ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวน
ดาเนินการไต่สวนตามมาตรา ๕๑ หรือมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบื้องต้นดาเนินการไต่สวนเบื้องต้นเรื่อง
ใดแล้ว ให้คณะกรรมการไต่สวนและผู้ไต่สวนเบื้องต้นมีหน้าที่และอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับการไต่สวน
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๒๖
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์น่า
เชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ผู้ถูกกล่าวหา ได้ใช้ในการกระทา
ความผิดหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระทาความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจร้องขอ
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่
ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นคาร้องต่อศาลดังกล่าวเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่
มีประกันหรือหลักประกันก็ได้
(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อานาจออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด
แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิได้เกี่ยวข้องกับการ
ร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้ถูก
กล่าวหาที่จะยื่นคาร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัยพ์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือ
หลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลอื่นมีชื่อเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีพฤติการณ์เป็นการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธิ์แทนด้วย ในกรณีเช่นนั้น
ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการร่ารวยผิดปกติ
มาตรา ๖๙ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๔๙ วรรคเจ็ด เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกาหนด
ระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนาพยาน
บุคคลมาให้ปากคาประกอบการชี้แจง
การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาที่กล่าวหา
ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะทาให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี
และในกรณีที่เป็นการกล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ร่ารวยผิดปกติ
สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์สินใน
ขณะที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้งนี้เท่าที่ทาได้ด้วย
ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดทาบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๗๐ ถ้าผู้ถูกกล่าวหามีหลักฐานแสดงว่าตนไม่ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนา
พยานบุคคลมาให้ปากคาประกอบการชี้แจงได้ภายในเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด แต่ต้องยื่น
คาร้องขอก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล
การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวนที่ได้
กระทาไปก่อนแล้ว

๒๗
มาตรา ๗๑ ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา ๖๙ ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวน
แจ้งพร้อมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสาคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา สรุป
สาระสาคัญต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้
สรุปสาระสาคัญตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ ตาแหน่ง ที่อยู่ของผู้
กล่าวหาหรือพยาน หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน
มาตรา ๗๒ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคาของผู้ถูกกล่าวหาให้มีสิทธิ
นาทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคาของตนได้
มาตรา ๗๓ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าพยานหลักฐานใดในสานวน
การไต่สวนซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนามาสืบพยานในภายหลัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยื่นคาร้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๗๔ เมื่อดาเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว ให้จัดทาสานวนการไต่สวน เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและตาแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหา คาแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่
ได้จากการไต่สวน
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาสานวนการไต่สวนเพื่อมีมติ
โดยเร็ว ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับสานวนการไต่สวน เว้นแต่จะได้มีการนัดหมายให้มีการ
ประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเรื่องอื่นค้างพิจารณาอยู่
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้กับการจัดทารายงานการไต่สวนเบื้องต้นด้วย
โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาสานวนการไต่สวนตามลาดับที่ได้รับสานวนนั้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นว่าเรื่องใดกระทบถึงประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนอย่าง
ร้ายแรง จะหยิบยกขึ้นพิจารณาก่อนก็ได้
มาตรา ๗๕ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับสานวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่
สวนเบื้องต้นตามมาตรา ๗๔ แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
พิจารณารายงานการไต่สวนเบื้องต้นว่าเป็นกรณีที่มีมูลความผิดหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ โดยให้กรรมการผู้นั้นเสนอความเห็นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
มอบหมาย

๒๘
หมวด ๓
การดาเนินการกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งเฉพาะ
ส่วนที่ ๑
การดาเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
มาตรา ๗๖ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ส่งรายงาน สานวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป ทั้งนี้ โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อัยการสูงสุดแต่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
มาตรา ๗๗ เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสานวนคดีอาญาตามมาตรา ๗๖ ไว้แล้ว
ให้อัยการสูงสุดดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสานวน
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าสานวนการไต่สวนมีข้อไม่สมบูรณ์ที่จาเป็นต้อง
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือหารือกัน ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง
ในกรณีที่ข้อไม่สมบูรณ์ตามวรรคสองเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการไต่สวนเพิ่มเติม
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของอัยการสูงสุดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ในกรณีที่ข้อไม่สมบูรณ์เป็นปัญหาเกี่ยวกับฐานความผิด หรือเป็นปัญหาว่าการ
กระทานั้นเป็นความผิดหรือไม่ ให้อัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ร่วมกันฝ่ายละห้าคนภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อคณะกรรมการร่วมกันดังกล่าววินิจฉัยด้วยเสียงข้าง
มากเป็นประการใด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.และอัยการสูงสุดดาเนินการไปตามนั้น ในกรณีที่
คณะกรรมการร่วมกันไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดาเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
โดยจะยื่นฟ้องคดีเองก็ได้ แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นควรฟ้องคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต้องดาเนินการฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความแต่ต้องไม่ช้ากว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่หาข้อยุติไม่ได้
ให้สานักงานอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมกันตาม
วรรคสี่ และให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสานักงานทาหน้าที่เลขานุการด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องคดีเอง ห้ามมิให้พนักงานอัยการรับแก้ต่าง
คดีให้แก่จาเลย

๒๙
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาที่ต้องดาเนินการตามวรรคสาม และ
วรรคสี่ด้วย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรานี้ ในกรณีมีเหตุอันจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจขยายออกไปก็ได้แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่
กาหนดไว้ และเมื่ออัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ขยายเวลาแล้วให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ในการปฏิบัติหน้าที่และการขยายระยะเวลาต้องคานึงถึงอายุความในการดาเนินคดีประกอบด้วย
การฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดในมาตรานี้ย่อมกระทาได้ถ้าได้ฟ้อง
ภายในอายุความ แต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แล้วแต่กรณีต้องดาเนินการสอบสวน หากปรากฏว่าการไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาดังกล่าวเกิดจาก
การจงใจ ปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใด ให้ดาเนินการเพื่อ
ลงโทษผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นควรดาเนินการฟ้องคดีตามวรรคสี่ แต่ไม่ได้ยื่น
ฟ้องภายในกาหนดอายุความหรือกาหนดเวลาตามวรรคสี่หรือตามที่ขยายตามวรรคแปด ให้ถือว่า
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๗๘ ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี เว้นแต่
ในกรณีที่ผู้ถูกล่าวหาถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา ๓๘ ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ
ป.ป.ช. แจ้งให้พนักงานสอบสวนนาตัวบุคคลดังกล่าวมาศาลในวันฟ้องคดี
ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง
แล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุต่อศาล อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อานาจขอให้ศาลออกหมายจับได้
มาตรา ๗๙ ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาแล้ว ถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
ต่อไป ให้ดาเนินการได้ แต่ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์ ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกอบการพิจารณาด้วย ในคดีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ การจะอุทธรณ์หรือไม่ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๘๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
พิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจะพิจารณา
แต่งตั้งทนายความเพื่อดาเนินคดีแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ประทับฟ้องตามมาตรา ๗๗ ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคาพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดตามที่
ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องคาพิพากษานั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่

๓๐
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดเวลาไม่เกินสิบปี
ด้วยหรือไม่ก็ได้
ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดารงตาแหน่งทางการเมืองใด ๆ
มาตรา ๘๒ ในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หากการกระทาของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สินหรือเป็น
การละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอื่น อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี
อาจยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนการกระทาหรือคาสั่งอันมิชอบที่เป็นการละเมิดนั้นก็ได้
สาหรับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามหน้าที่และอานาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
มาตรา ๘๓ ในการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดได้ใช้หรือได้ทรัพย์สินมา
โดยมิชอบ เนื่องจากการกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัด
ต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้วแต่กรณี อาจร้อง
ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็น
ทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด
(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้หรือ
รับว่าจะให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการ
กระทาความผิด หรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทาความผิด
(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการ
จาหน่าย จ่ายโอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๓)
(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๓) หรือ (๔)
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองริบทรัพย์สินตามมาตรา ๘๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจคานวณมูลค่าของ
ทรัพย์สินนั้นในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทรัพย์สินนั้นมา หรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ ผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดแล้วแต่ว่ามูลค่าในขณะใดจะมากกว่ากัน
และขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองสั่งให้ชาระเงินหรือสั่งให้ริบ
ทรัพย์สินอื่นของผู้กระทาความผิดแทนตามมูลค่าดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาสั่งริบ
ทรัพย์สินเนื่องจากการกระทาความผิด แม้คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุด ให้เลขาธิการมีอานาจเก็บรักษา
และจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่าคดีถึงที่สุด หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๓๑
มาตรา ๘๕ ในกรณีที่มีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ถ้าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ และยังมิได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อน ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา และถ้าในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่มิได้รับเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ก็ให้มีสิทธิได้รับเสมือนหนึ่งผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด
ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งไปก่อนที่จะมีคาพิพากษา การ
จ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจาก
ตาแหน่ง
ส่วนที่ ๒
การดาเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๖ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่า ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้
เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกาหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดาเนินการ
โดยรวดเร็ว
ให้นาความในมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจมอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการในศาลแทนได้
ส่วนที่ ๓

การดาเนินการกรณีฝา่ ฝืนมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๘๗ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเมื่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสี่ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน และไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใดจะเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจัดทาโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามี
การดาเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะพ้นจากความรับผิดตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเมื่อได้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก่อนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.จะได้ดาเนินการสอบสวน
การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๓๒
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา
๑๔๔ วรรคสาม
ในกรณีจาเป็นและได้รับคาร้องขอ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.จัดให้มีการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรา ๑๒๘
มาตรา ๘๘ การเรียกเงินคืนกรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔
วรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระทาได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น ทั้งนี้ มิให้นา
มาตรา ๕๕ (๑) มาใช้บังคับกับการดาเนินการตามมาตรานี้
หมวด ๔
การดาเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นตามมาตรา ๖๙ และ
เห็นว่าการให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทาง
ราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดาเนินการให้ผู้ถูก
กล่าวหากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชา
มีอานาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหก
เดือนนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น และมีอานาจสั่งการตามวรรคสองได้
ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอานาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐที่จะ
ดาเนินการตามอานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
มาตรา ๙๐ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานของ
รัฐกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

๓๓
(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน สานวนการ
ไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคาวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน เพื่อให้อัยการสูงสุดยื่น
ฟ้องคดีต่อไป
(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน สานวนการ
ไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคาวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนภายใน
สามสิบวัน เพื่อให้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสานวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดเพื่อ
ดาเนินคดีอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดตามวัน
เวลาที่กาหนด
หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๘ ต่อไป
ส่วนที่ ๑
การดาเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐ
มาตรา ๙๒ เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสานวนคดีอาญา ตามมาตรา ๙๐ ให้อัยการสูงสุด
พิจารณาเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
สานวน
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา
๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับกับการดาเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ เมื่อศาลที่มีเขตอานาจพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ตาม
สานวนที่ได้รับจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ถ้าอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์หรือฎีกา ให้อัยการสูงสุด
หารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน ในกรณีที่มีความเห็นต่างกันและไม่อาจหาข้อยุติได้
ให้อัยการสูงสุดพิจารณาดาเนินการต่อไปโดยคานึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประเทศเป็น
สาคัญ และชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
เมื่ออัยการสูงสุดฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว จะถอนฟ้องมิได้ เว้นแต่จะได้รับการร้อง
ขอจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรถอน
ฟ้องตามที่ขอ
มาตรา ๙๔ ในการดาเนินคดีหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระทา
ความผิดหรือขณะที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจฟ้องหรือยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขต
อานาจเอง

๓๔
มาตรา ๙๕ ในการดาเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการทหารและเป็นคดีที่
อยู่ในเขตอานาจของศาลทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาล
ทหาร หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้
ส่วนที่ ๒
การดาเนินการทางวินัยกับเจ้าพนักงานของรัฐ
มาตรา ๙๖ เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา
ได้รับสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๙๐ แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสานวนการสอบสวนทางวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วแต่กรณี
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสานวนการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการ
ตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ โดยเร็ว โดยให้ยึดสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเห็นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยในสานวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดาเนินการได้ผลประการใด
แล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอนพิจารณาสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐก่อนหรือหลังที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติวินิจฉัยมูลความผิด เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติเมื่อพ้น
กาหนดเวลาตามมาตรา ๔๗ แล้ว แต่ไม่เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะดาเนินการเพื่อ
ดาเนินคดีอาญาต่อไป
สาหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหานั้น ให้ส่ง
สานวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อไป
ในการส่งสานวนการไต่สวนเพื่อดาเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ อาจมอบหมายให้เลขาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการ
แทนก็ได้

๓๕
มาตรา ๙๗ ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานอันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
มิได้มีการกระทาความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระทาความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากที่ถูก
กล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐาน
ถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียด เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเป็น
ประการใดให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนทราบเพื่อดาเนินการต่อไปตามมติ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๙๘ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดาเนินการ
ตามมาตรา ๙๖ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดาเนินการ
ทางวินัยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมี
อานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร หรือในกรณีจาเป็น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะขอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็น
ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาล
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งความเห็นไป
ยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
คณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหานาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะถูกลงโทษ
ตามมาตรา ๙๖ ให้ศาลปกครองมีคาสั่งเรียกให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วย
หมวด ๕
การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑

๓๖
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ
มาตรา ๑๐๐ ในการดาเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อย่างน้อยคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ต้องกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ซึง่
ดารงตาแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป
(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึง่ ดารงตาแหน่งตัง้ แต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป
(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึง่ ดารง
ตาแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป
(๗) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
(๘) ตาแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกาหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
(๙) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จด
ทะเบียนสมรสด้วย
มาตรา ๑๐๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด โดยให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใดต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑ แล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป และให้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย
มาตรา ๑๐๓ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ยื่น
พร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยในกรณียื่นเป็นเอกสารผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องกากับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และสาเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดทา
รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นด้วย ทั้งนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้อง
แสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย

๓๗
หลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยอาจ
กาหนดให้ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การกาหนดดังกล่าวให้คานึงถึงวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี และกาหนดให้สอดคล้องกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารได้ด้วย ระยะเวลาที่
กาหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นตามกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับตาแหน่ง และ
พ้นจากตาแหน่ง
(๒) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด นอกจาก (๑) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับ
ตาแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ และทุกสามปีที่ตลอดเวลาที่ยังดารงตาแหน่ง
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
ในกรณีตาม (๑) ถ้าพ้นจากตาแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเดิมหรือ
ตาแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตาแหน่งและกรณี
เข้าดารงตาแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน
ในกรณีตาม (๑) (๒) ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นใดที่มี
หน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน
มาตรา ๑๐๔ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับจานวนทรัพย์สินและ
หนี้สิน ที่ตั้งของทรัพย์สิน ของผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๑๐๐ (๑) เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และมาตรา ๑๐๐ (๒) และ (๓) รวมทั้งของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว ข้อมูลโดยสรุปดังกล่าวต้องไม่ระบุถึง
รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จาเป็นหรือที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าพนักงานของรัฐพ้นจากตาแหน่งที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในหน่วยงานใด ให้หัวหน้าหน่วยงาน
นั้นแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีของเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
เลือกตั้งทีจ่ ะเป็นผู้แจ้ง
มาตรา ๑๐๖ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผู้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้
สานักงาน จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้
มาตรา ๑๐๗ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้ใดไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลาที่กาหนด ให้สานักงานมีหนังสือแจ้งให้

๓๘
บุคคลดังกล่าวทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง
กาหนดเวลาที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อครบกาหนดดังกล่าวแล้ว
ถ้าผู้นั้นยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สานักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการ
ต่อไป
เมื่อปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รับมาตามวรรค
หนึ่งไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือ
หนี้สิน ให้เลขาธิการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดาเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลาที่
เลขาธิการกาหนด
มาตรา ๑๐๘ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและตามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่
ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งแรก และเมื่อมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งต่อ ๆ ไป ให้
ตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไต่สวน ดาเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยผลการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป การเปิดเผยดังกล่าวให้
เปิดเผยว่าผิดปกติหรือไม่
ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ การเปิดเผยเช่นนั้นไม่
เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยของความถูกต้องหรือความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง
มาตรา ๑๑๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อานาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือ สถาบันการเงิน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
หรือความมีอยู่จริงตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นใดที่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และแจ้งผลให้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ทราบภายในเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด โดยมิให้นาบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้าม
หน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับกับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
แล้วพบว่า มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

๓๙
มาตรา ๑๑๒ เมื่อปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี
เจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้นั้น
ทราบและดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย
(๒) กรณีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐให้เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพื่อเพื่อวินิจฉัย
ในการดาเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๕ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การดาเนินการกรณีร่ารวยผิดปกติ
มาตรา ๑๑๓ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าเพราะเหตุมีการ
กล่าวหา หรือเพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดร่ารวยผิดปกติให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนโดยพลัน
การกล่าวหา และการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การไต่สวน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะในส่วนนี้
มาตรา ๑๑๔ ในการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ใดร่ารวยผิดปกติ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและหนี้สิน การเคลื่อนไหวทางการเงิน
หรือการทาธุรกรรมของบุคคลนั้น และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัย
และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการยื่นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นการยื่นตามมาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.นาบัญชีทรัพย์สิน
มาพิจารณาเพื่อเทียบเคียงกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะดาเนินการไต่สวน ประกอบกับรายได้และ
รายจ่าย และการเสียภาษีเงินได้ของผู้นั้น และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอานาจ
สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามรายการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กาหนด ไม่ว่าผู้นั้นจะได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาก่อนแล้วหรือไม่
ก็ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดาเนินการไต่สวนตามวรรคหนึ่งแล้ว แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะ
ถึงแก่ความตาย ก็ไม่ตัดอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะดาเนินการตรวจสอบต่อไป แต่ต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

๔๐
ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน และการดาเนินคดีในการติดตามทรัพย์สินใน
ต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๑๑๕ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกติแล้วให้ผู้ถูก
กล่าวหามีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วและมีความเห็นว่า
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ร่ารวย
ผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน สานวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดดาเนินการยื่นคาร้อง
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นรวมทั้ง
บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
โดยให้นามาตรา ๘๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๗ เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสานวนคดีตามมาตรา ๑๑๖ แล้ว
ให้อัยการสูงสุดดาเนินการยื่นคาร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
เพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้อง
แสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร่ารวยผิดปกติ
การดาเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล
มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ประทับฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑๗ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทาความผิด
รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ให้นาความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับกับกรณีร่ารวยผิดปกติด้วย
ในกรณีที่อัยการสูงสุดยื่นคาร้องขอตามมาตรา ๑๑๗ สาหรับบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะ
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมี
อานาจพิจารณาและพิพากษาคดีสาหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลถึงที่สุดให้ยกคาร้องด้วยเหตุ
ที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ไม่ได้ร่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา ให้นาความในมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๔๑
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงาน
ของรัฐร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน สานวนการไต่สวน เอกสาร
พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุด
ดาเนินการยื่นคาร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ารวย
ผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๑๗ มาตรา
๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งคาวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริง
โดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่วินิจฉัย เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้ถือว่ากระทาการทุจริต
ในวงราชการ
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาทีเ่ ป็นข้าราชการตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้าราชการ
ดังกล่าวร่ารวยผิดปกติ ให้แจ้งให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธาน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ แล้วแต่กรณี
ต่อไป และในกรณีที่มีการสั่งให้พ้นจากราชการ ให้ถือว่าเป็นการให้พ้นจากราชการเพราะกระทาการ
ทุจริตในวงราชการ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ส่งคาวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังปลัดกระทรวง
มหาดไทยสาหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับท้องถิ่นอื่น และให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีสั่งถอดถอนจากตาแหน่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาการทุจริตในวงราชการ
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสอง หรือปลัดกระทรวง
มหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสี่มีอานาจสั่งไล่ออกหรือถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวน
หรือขอความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่มีคาพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลให้ยกคาร้องขอด้วยเหตุที่
เจ้าพนักงานของรัฐไม่ได้ร่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอด
ถอนตามมาตรา ๑๒๐ วรรคสองหรือวรรคสี่ ให้ผู้บังคับบัญชา ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี สั่งเพิกถอนคาสั่งไล่ออกหรือถอดถอนโดยเร็ว และผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ที่พึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม
การจะดาเนินการอย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการ คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง หรือคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี กาหนด

๔๒
มาตรา ๑๒๒ ถ้าศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ใดซึง่ ถูกกล่าวหาว่า
ร่ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา
หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่น
ของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด แต่ต้องไม่เกินมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลถึงที่สุดแล้ว หากปรากฏว่ามีการโอนหรือ
การกระทาใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนหรือหลังมีคาพิพากษาหรือคาสั่งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
บังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจยื่น
คาร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนการโอนนั้นได้ หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนนั้นได้เพราะเหตุแห่งการ
แปลงสภาพหรือเหตุอื่น ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๔ โดยอนุโลม
หมวด ๖
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๑๒๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กาหนด ดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้า
เป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัดไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด ในการกาหนดดังกล่าว คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ต้องกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ตามสมควร
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ
หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

๔๓
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสหรือบุตรซึ่งยังไม่
บรรลุนิติภาวะดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการดาเนินการอยู่
ก่อนที่คู่สมรสหรือบิดาหรือมารดาจะเข้าดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือในกรณีของบุตร เป็น
การเข้ามีส่วนได้เสียตาม (๔) เพราะเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ
คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสด้วย
มาตรา ๑๒๔ ห้ามมิให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ดาเนินการใดตามมาตรา ๑๒๓ (๔) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๒๕ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือศีลธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยโดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่ง
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๖ การกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการ
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
หมวด ๗
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๒๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม
มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๐๑ และ มาตรา ๑๕๐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ทัง้ นี้ ตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับเจ้าพนักงานของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและ
ตาแหน่งประจา

๔๔
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งดารงตาแหน่งหลายตาแหน่ง ให้ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินสาหรับตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาเพียงตาแหน่งเดียว
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ และให้ถือเป็นความลับในราชการที่จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่จะส่งมอบให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ร้องขอ หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดให้
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๑ หรือเมื่อมีกรณีที่จะต้อง
ดาเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นไปสังกัดใหม่ ทั้งนี้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น
ระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องคานึงถึงการ
ตรวจสอบได้ ความสะดวก และไม่สร้างภาระจนเกินจาเป็น ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยกเว้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท ให้ไม่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งก็ได้
ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหก
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทาคาร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคาหรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว โดยให้นากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้อานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดาเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอานาจกาหนดมาตรการ
อื่นใดที่สมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ และมีอานาจสั่งให้
เจ้าพนักงานตารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยดาเนินการตามที่จาเป็นได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครอง
หรือช่วยเหลือก่อน
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทาผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการ
ดาเนินการหรือการให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลนั้นหรือ
ทายาท มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอรับค่าทดแทนเท่าที่จาเป็นและสมควรตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งหรือค่าทดแทนตามวรรคสอง ให้
จ่ายจากเงินรายได้ของสานักงาน
มาตรา ๑๒๙ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อ
บุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่น

๔๕
แกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคาหรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควร
เชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือ
มีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป และอาจเสนอให้มีการกาหนดตาแหน่งและสิทธิประโยชน์อื่น
เพื่อคุ้มครองบุคคลนั้นในหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่ต่ากว่าระดับและตาแหน่งที่บุคคลดังกล่าวเคยดารง
ตาแหน่งอยู่เดิม
มาตรา ๑๓๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
เพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทา ถ้าได้ทาหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งหรือให้
ยืนยันคาสั่งแล้ว หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบถึงเบาะแส ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้กระทาการนั้น ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๑๓๑ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทา
ความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยคา หรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทา
ผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นหรือผู้ถูกกล่าวหารายอื่นนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะ
กันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นบุคคลตาม
วรรคหนึ่งไว้เป็นพยานแล้ว ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนดาเนินการทางวินัย
กับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด
การคุม้ ครองตามวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตาแหน่งของพยานที่ดารงอยู่
และการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง
เมื่อคานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทาผิดแล้ว หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยาน
มาตรา ๑๓๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งให้ดาเนินการสอบสวน
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานความคืบหน้าและผลของการดาเนินการ หรือจะให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อ
ดาเนินการต่อไป ก็ได้ และให้นาความในมาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๘
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
มาตรา ๑๓๓ ในการดาเนินการกับต่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจในการดาเนินการเพื่อให้ความร่วมมือระหว่าง

๔๖
ประเทศตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต หรือตามคาร้องขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริต
มาตรา ๑๓๔ เมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อให้ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลใด ว่ามีการกระทาความผิดตามมาตรา
มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ หรือมาตรา ๑๖๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อานาจไต่สวนและวินิจฉัยหรือดาเนินการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอได้
ความผิดตามมาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ และมาตรา
๑๖๗ ถ้าผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้กระทา หรือกระทาต่อผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แม้จะกระทานอกราชอาณาจักรไทย ก็ให้ถือว่าเป็นการกระทาในราชอาณาจักร และให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอานาจไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นาความในมาตรา ๘๓ และมาตรา
๘๔ มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ต้องริบด้วยโดยอนุโลม แต่มิให้นาบทบัญญัติที่บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ริบตก
เป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับ ในกรณีเช่นนั้น การดาเนินการกับทรัพย์สินที่ริบให้เป็นไปตามข้อตกลงกับ
ประเทศที่ร้องขอ
หมวด ๙
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๓๕ ให้มีสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๑๓๖ สานักงาน มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุภารกิจ
และหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
(๒) อานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๔) ดาเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้
ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส ตามกลไกที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดตามมาตรา ๓๒

๔๗
(๖) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(๗) จัดทาระบบสารสนเทศของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการดาเนินการของ
แต่ละเรื่อง เพื่อกรรมการจะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ในการดาเนินการตาม (๖) สานักงานต้องตอบข้อหารือภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กาหนด ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน
มาตรา ๑๓๗ ในการกากับดูแลสานักงาน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจออก
ระเบียบหรือประกาศในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานภายในของสานักงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
ดังกล่าว
(๒) การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง และ
ค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การถอดถอน คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม การกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ดาเนินการสอบสวนทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ และการอื่น
ใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สาหรับเลขาธิการและข้าราชการของสานักงาน รวมทั้งวิธีการ
และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสานักงาน
(๔) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตาแหน่งของข้าราชการ
ของสานักงาน
(๕) วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจาปี
(๖) การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ เลขาธิการ
ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
(๗) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็น
ผู้ชานาญการเฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสานักงาน รวมตลอดทั้งค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลดังกล่าว
(๘) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของ
สานักงาน
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เลขาธิการ ข้าราชการและลูกจ้างของ
สานักงาน
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ
สานักงาน

๔๘
(๑๒) การวางระเบียบว่าด้วยการจัดทา การเปิดเผย การเผยแพร่ การเก็บรักษา
และการทาลายเอกสารและข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน
ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้จัดทาสาหรับคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย
(๑๓) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการจาหน่าย การมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บรักษา หรือจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
(๑๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย
อื่นและค่าตอบแทนของพยานบุคคลหรือผู้ซึ่งช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามคาร้องขอของพนักงานเจ้าหน้าที่
การดาเนินการตาม (๑) และ (๗) ต้องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และความคล่องตัว
การกาหนดตาม (๒) ต้องคานึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการดารงชีพ
และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของข้าราชการและลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย
ในการออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คานึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและกาลังใจของบุคลากร และต้องกาหนดให้มี
คณะบุคคลเพื่อกากับ ดูแล หรือพิจารณาคาร้องทุกข์หรือคาอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วย
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามและเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๘ ข้าราชการสานักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตัง้
ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
มาตรา ๑๓๙ ตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด โดยให้จาแนกประเภทตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการสานักงาน สาขากระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สาเร็จ
การศึกษาสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของสานักงาน ทั้งนี้ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและ
วินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดาเนินคดีในชั้นศาล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๒) ข้าราชการสานักงานประเภททั่วไป ให้จาแนกประเภทตาแหน่งตามสาขาอาชีพ
และตามภารกิจของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยจะมีตาแหน่งประเภทวิชาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้
พนักงานไต่สวนต้องแต่งตั้งจากจากข้าราชการสานักงานตาม (๑) ที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยหัวหน้าพนักงานไต่สวนให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งดารง

๔๙
ตาแหน่งพนักงานไต่สวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานไต่สวน และหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวน
มาตรา ๑๔๐ มาตรฐานทางจริยธรรมทีก่ าหนดตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ต้องระบุด้วย
ว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าข้าราชการหรือลูกจ้างของ
สานักงานผู้ใดกระทาการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ดาเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย้ายผู้นั้นให้พ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม
โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้
มาตรา ๑๔๑ ให้สานักงาน มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง
ของสานักงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกาหนดให้มีรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
มาตรา ๑๔๒ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติหน้าที่
และใช้อานาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวง และมีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสานักงานตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา ๑๔๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือเพราะขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ (๓)
(๓) ลาออก
(๔) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พ้นจากตาแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน
การพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

๕๐
มาตรา ๑๔๔ เลขาธิการมีหน้าที่และอานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
ของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้มี
หน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง โอน ถอดถอน เลื่อน เงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
ข้าราชการหรือลูกจ้างของสานักงาน ตลอดจนให้ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงานออกจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๓๗ (๓)
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือ
ประกาศหรือมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๓) หน้าที่และอานาจตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอื่น และตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๑๔๕ ในกิจการของสานักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการ จะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการ
เฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการสาคัญเกี่ยวกับการงบประมาณ
ของสานักงาน และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน
มาตรา ๑๔๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดสรรเป็น
เงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้
ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
ของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง
ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย
มาตรา ๑๔๗ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๔๖ ใช้บังคับแล้ว ให้สานักงานจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป
การใช้จ่ายเงินของสานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการเฉพาะกรณี
ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้สานักงานส่งข้อมูลคาขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่สานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่สานักงาน
มีความจาเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สานักงานร้องขอ

๕๑
มาตรา ๑๔๘ ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และ
ผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้
มาตรา ๑๔๙ ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการ ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสานักงาน โดยให้ทาการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสานักงาน โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
คุ้มค่าเพียงใดแล้วทารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๕๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกองขึ้นไป ผู้ช่วย
พนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคล
อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ในการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมอบหมายให้ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบแทนก็ได้ แต่เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบมิได้ ในการตรวจสอบและการเปิดเผย
ผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดไว้สาหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้นามาตรา ๔๒ มาใช้บังคับกับการดาเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๑ เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อความปรากฏต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องดาเนินการไต่สวนและ
วินิจฉัยเอง หรือจะส่งเรื่องให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดาเนินการแทนก็ได้ ในการนี้ ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายดาเนินการไต่สวนเบื้องต้น และเมื่อไต่
สวนเบื้องต้นแล้วให้ส่งรายงานการไต่สวนเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัย โดยให้
ถือรายงานการไต่สวนเบื้องต้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินมอบหมายจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ซึ่งผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินมอบหมายมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการไต่สวนเบื้องต้น

๕๒
มาตรา ๑๕๒ ให้มีสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด” เป็นส่วนราชการในสังกัด
สานักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน กาหนด แต่ไม่รวมถึง
หน้าที่และอานาจในการไต่สวนเบื้องต้น โดยมีผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการสานักงาน ป.ป.ช. ให้จดั ตั้งสานักงาน ป.ป.ช.
ภาคตามจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบสองภาค จังหวัดใดเป็นที่ตั้งสานัก
งาน ป.ป.ช.ภาค ให้สานักงาน ป.ป.ช.ภาคทาหน้าที่สานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดด้วย โดยไม่ต้องตั้ง
สานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสาหรับจังหวัดนั้น และให้มีหัวหน้าสานักงานภาคเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ช.ภาคมีหน้าที่และอานาจในการไต่สวนเบื้องต้น กากับการปฏิบัติ
หน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช.จังหวัด และมีหน้าที่และอานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
สานักงาน กาหนด
หมวด ๑๐
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๑๕๓ ให้จัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นใน
สานักงานเรียกโดยย่อว่า “กองทุน ป.ป.ช.” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และ
สนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนตามมาตรา
๑๒๘
(๓) ใช้จ่ายในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๑๕๔ กองทุน ป.ป.ช. ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินเหลือจ่ายที่โอนมาตามมาตรา ๑๘๓
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อสมทบเข้ากองทุน ป.ป.ช.
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน ป.ป.ช.
(๔) เงินอุดหนุนตามมาตรา ๑๔๖ ที่เหลือจ่ายในแต่ละปี
(๕) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช.
(๖) เงินที่รับจากกิจกรรม หรือการบริหารทรัพย์สินของสานักงาน ป.ป.ช.
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุน ป.ป.ช. ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

๕๓
ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) ให้คานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และใน
กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางใน
การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน จะสั่งให้สานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศ
ให้ก็ได้
เงินและทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช. ให้นาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ในส่วน
ที่ได้มาตาม (๔) ให้นาไปใช้จ่ายในการบริหารงานหรือตามข้อผูกพันที่มีอยู่ได้ด้วย ทั้งนีต้ ามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๑๕๕ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
ป.ป.ช. และการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา ๑๕๖ หน้าที่และอานาจในการบริหารและการจัดการกองทุน ป.ป.ช.
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้มี
คณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เพื่อดูแลรับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่สานักงาน
หนึ่งคน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหนึ่งคน
มาตรา ๑๕๗ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้กองทุน ป.ป.ช. ส่ง
รายงานการเงินของกองทุน ป.ป.ช. ในปีที่ล่วงมาแล้ว ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๕๘ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดตามมาตรา ๒๘ (๓) กรรมการตามมาตรา ๔๑ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๐
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
หรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควร
เชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๙ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ

๕๔
ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิ
ชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น ต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ให้กระทาการหรือไม่กระทาการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๖ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจ
ให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๕๕
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
ใดและกระทาไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของ
นิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น
ไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๑๖๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือ
ไต่สวน ฟ้องร้อง หรือดาเนินคดี เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยาน
เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือ
เพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดาเนินคดีแก่
ผู้กระทาความผิด
(๒) ใช้กาลังบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทาการอันมิชอบ
ประการอื่นเพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิก
ความในการดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
(๓) ทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือปลอม ทา หรือใช้เอกสารหรือ
พยานหลักฐานใดๆอันเป็นเท็จในการดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
(๕) ใช้กาลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเจ้าพนักงานใน
ตาแหน่งตุลาการพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจให้กระทาการไม่กระทาการหรือ
ประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่
ถ้าเจ้าพนักงาน เป็นผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
กาหนดไว้
มาตรา ๑๖๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไต่สวน และหัวหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา ๓๓ (๑) และ (๒) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๔ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๕๖
มาตรา ๑๖๙ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามมาตรา ๓๕
หากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา หรือชื่อ
และที่อยู่ของผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทาขึ้นตาม
มาตรา ๖๐ วรรคสี่ ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท
มาตรา ๑๗๐ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กระทาด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้
ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๑ ผู้ใดยักย้าย ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทาให้สูญหาย
หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน ทีห่ ัวหน้าพนักงานไต่สวน คณะกรรมการไต่สวน หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึดหรืออายัดไว้ หรือสั่งให้ส่ง หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ
เลขาธิการ คณะกรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามที่กฎหมายอื่นกาหนด ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาโดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือ
ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๓ กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๖๗ หรือมาตรา ๑๖๙ หรือ
กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่า
ของโทษที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
โดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จ
ต่อศาล ทั้งนีเ้ พื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ

๕๗
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๗๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคง
อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๑๗๖ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติแต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๑๒
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่าประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีคาวินิจฉัยว่าประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่
วันถัดจากวันที่คณะกรรมการสรรหามีคาวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจาก
ตาแหน่งตามวรรคสาม เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งยังอยู่ใน
ตาแหน่งตามมาตรา ๑๗๕ ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรา ๑๗๗ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๗๖ ดาเนินการสรรหา
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตามจานวนที่พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๗๖
วรรคสาม และจานวนที่ยังขาดอยู่ให้ครบจานวนตามมาตรา ๙ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีคา
วินิจฉัยตามมาตรา ๑๗๖
มาตรา ๑๗๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็น
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ

๕๘
รัฐธรรมนูญนี้จนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
มาตรา ๑๗๙ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ พ้น
จากตาแหน่งตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๘๐ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ยังมีหน้าที่ยื่น
บัญชีทรัพย์สินต่อไปจนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกาหนดเป็นอย่างอื่น และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่
ได้ยื่นไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าเป็นการยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๑ ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๒ ให้โอนบรรดางบประมาณ ข้าราชการ และลูกจ้างของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาเป็นของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมี
ระเบียบที่ออกตามมาตรา ๑๓๗ (๒) กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๕๙
มาตรา ๑๘๓ ให้โอนเงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณประจาปีซึ่งเหลือจ่ายและ
มิได้นาส่งกระทรวงการคลัง ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พะราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับ มาเป็นของ
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๔ ให้การถอดถอนจากตาแหน่งที่ได้ดาเนินการตามหมวด ๕
การถอดถอนจากตาแหน่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลอยู่ต่อไป และให้นับระยะเวลาที่ถูก
ตัดสิทธิในการดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือในการรับราชการของผู้ถูกถอดถอนจากตาแหน่งนั้น
ต่อเนื่องต่อไป
มาตรา ๑๘๕ ในการดาเนินการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัย และการ
ดาเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ บรรดา
ที่ดาเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจะมีมติให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่ระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่กาหนดไว้
ให้นับระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาของศาลสาหรับคดีที่ยื่นฟ้องหรือยื่นคา
ร้องต่อศาลไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มาตรา ๑๘๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ คงดารงตาแหน่งดังกล่าวต่อไป แต่สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา
๑๓๙ (๑) จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ทคี่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กาหนด
ในวาระเริ่มแรกภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสาเร็จปริญญาโททางกฎหมาย และรับราชการในสานักงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ

๖๐
สาเร็จปริญญาตรีทางกฎหมายและรับราชการในสานักงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี บรรดาที่ผ่าน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ก็ได้
มาตรา ๑๘๗ บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อกาหนด
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
การดาเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้การดาเนินการดังกล่าวมีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๘ ในวาระเริ่มแรก เพื่อมิให้เกิดภาระเกินสมควร ในการตราพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๑๒๗ จะกาหนดการเริ่มใช้บังคับกับเจ้าพนักงานของรัฐแต่ละระดับ หรือแต่ละ
ประเภท แตกต่างกันตามที่เห็นสมควรก็ได้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

