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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให ใชบังคับ ต้ังแต 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ พ.ศ. 2518 

(2) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2530 

(3) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพยสินและหน้ีสินของสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2539 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” 1

๒ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคล

ผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก 

สภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองท่ี และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของ

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 114 ก/หนา 1/17 พฤศจิกายน 2542 
๒ นายกราชบัณฑิตยสถานและเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเปน “เจาหนาท่ีของรัฐ”  ท้ังนี้ 

เฉพาะกรณีท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีในฐานะเปนอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือน 

(อ.ก.พ.) ราชบัณฑิตยสถานเทานั้น สวนอุปนายกราชบัณฑิตยสถานไมเปน “เจาหนาท่ีของรัฐ”  

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว (เรื่องเสร็จท่ี 323/2526) 



หรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง

ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดต้ังขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น

ของรัฐ 

“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 

(1) นายกรัฐมนตรี 

(2) รัฐมนตรี 

(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(4) สมาชิกวุฒิสภา 

(5) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการการเมือง 

(6) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

ฝายรัฐสภา 

(7) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร 

(8) ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 

(9) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ที่มีรายไดหรืองบประมาณไมตํ่ากวาเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรม ทบวงหรือกระทรวง สําหรับขาราชการพลเรือน ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการ

เหลาทัพ หรือผูบัญชาการทหารสูงสุด สําหรับขาราชการทหาร ผูดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผู ดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 



และผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะ

เปนนิติบุคคล หรือผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายอื่นบัญญัติ 

“ผูเสียหาย” หมายความวา ผูเสียหายจากการกระทําอันเปนเหตุใหเจาหนาท่ี 

ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวล

กฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมาย

อื่น 

“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏ 

แกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ไดกระทําการอันเปนมูล

ท่ีจะนําไปสูการถอดถอนจากตําแหนง การดําเนินคดีอาญา การขอใหทรัพยสินตกเปน

ของแผนดิน หรือการดําเนินการทางวินัย ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี และใหหมายความรวมถึงตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทํา

ดังกลาวดวย 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงต้ัง 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เลขาธิการและขาราชการในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และใหหมายความ

รวมถึงขาราชการ หรือพนักงานซึ่งมาชวยราชการในสํานักงานคณะกรรมการปองกัน



และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติไดแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“ทุจริตตอหนาท่ี” หมายความวา ปฏิบั ติหรือละเวนการปฏิบั ติอยางใด 

ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจ 

ทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีน้ัน หรือใช

อํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี  ท้ังน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับ

ตนเองหรือผูอื่น 

“ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ” หมายความวา การท่ีทรัพยสินหรือหน้ีสินในบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดย่ืนเมื่อพนจาก

ตําแหนงมีการเปล่ียนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีไดย่ืน 

เมื่อเขารับตําแหนงในลักษณะท่ีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติหรือหน้ีสินลดลงผิดปกติ 

“ร่ํารวยผิดปกติ” หมายความวา การมีทรัพยสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยสิน

เ พ่ิมขึ้นมากผิดปกติหรือการมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมา 

โดยไมสมควร สืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามหนาท่ีหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี 

 

มาตรา 5  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ 

หรือระเบียบกับแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหน่ึงท่ีมีผลเปนการท่ัวไปเมื่อไดประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หมวด 1 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   

 

มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึง 

และกรรมการผูทรงคุณ วุฒิอื่ นอีกแปดคน ซึ่ งพระมหากษัต ริยทรงแต ง ต้ั ง 

ตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

 

มาตรา 7  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน 

ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเอง 

ใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

พรรคละหน่ึงคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ี 

สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบแปดคนเสนอตอประธานวุฒิสภา 

โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีมีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอ

ชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมด 

เทาท่ีมีอยู 

(2) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอ

ชื่อในบัญชีตาม (1) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการน้ีใหบุคคลซึ่งไดรับ

คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 



ของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาผูไดรับเลือกท่ีไดคะแนนมากกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภามีจํานวนไมครบเกาคน ใหนํา

รายชื่อของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อท่ีเหลืออยูท้ังหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียง

ลงคะแนนเลือกอีกคร้ังหน่ึงตอเน่ืองกันไป และในกรณีน้ี ใหผูไดรับคะแนนสูงสุด 

เรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ถามีผูไดรับ

คะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินเกาคน ใหประธานวุฒิสภา

จับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (2) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึง 

เปนประธานกรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง ต้ัง 

ประธานกรรมการและกรรมการ 

 

มาตรา 8  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริต

เปนท่ีประจักษมีคุณสมบัติตามมาตรา 9 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 10 

 

มาตรา 9  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณ 

(3) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวารองอัยการสูงสุด อธิบดี 

หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาศาสตราจารย 

 



มาตรา 10  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปน้ี 

(1) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

(2) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผู ดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง 

ในระยะสามปกอนวันไดรับการเสนอชื่อ 

(3) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน 

ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

(4) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(5) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(6) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(7) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

(8) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(9) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี 

(10) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(11) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึง 

หาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(12) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ 

(13) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 



(14) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 34  

และมาตรา 41 

(15) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนด 

หาปนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติจนถึงวันไดรับการเสนอชื่อ 

 

มาตรา 11  ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 

(1) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่นหรือไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงาน 

ของรัฐ 

(3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจ 

โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(4) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 

เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยไดรับความยินยอม 

ของบุคคลน้ัน ผูไดรับเลือกจะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีไดตอเมื่อไดลาออกจากการเปนบุคคล

ตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวาตนเลิกประกอบวิชาชีพ

อิสระตาม (4 )  แลว ซึ่ งตองกระทําภายในสิบห า วันนับแต วัน ท่ีได รับเ ลือก  

แตถาผูน้ันมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวา 

ผูน้ันมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 มาใชบังคับ 

 



มาตรา 12  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริย

ทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการ 

ซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี 

 

มาตรา 13  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการ 

พนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 10 

(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 11 

(6) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 16 

(7) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

และใหถือวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 

 

มาตรา 14  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนง ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา 7 

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา 13 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 7  

มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีน้ี ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา 



ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงในระหวางท่ีอยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภา 

ใหดําเนินการตามมาตรา 7 ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 

มาตรา 15  ใหกรรมการมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 

ของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอประธานวุฒิสภาเมื่อเขารับตําแหนง

และพนจากตําแหนง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 วรรคหน่ึง

และวรรคสาม มาตรา 41 และมาตรา 119 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 16  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา 

วากรรมการผูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

หรือมีพฤติการณท่ีเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง 

และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงได 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึงตองมีคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

 

มาตรา 17 2

๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ 

ท้ังสองสภามีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ 

ท้ังสองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

                                                 
๓ การดําเนินคดีอาญาขอหาทุจริตตอหนาท่ีกับกรรมการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ตองดําเนินการตามมาตรา 17 โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือพิจารณา

พิพากษา พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจดําเนินคดีแตอยางใด (เรื่องเสร็จท่ี 324/2547) 



ทางการเมืองวากรรมการผูใดรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี  

หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว 

กระทําการตามวรรคหน่ึงเปนขอ ๆ ใหชัดเจนและให ย่ืนตอประธานวุฒิสภา  

เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลวใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือพิจารณาพิพากษา 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําสั่ง 

รับคํารอง กรรมการผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาท่ีในระหวางน้ันมิไดจนกวาจะม ี

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารอง

ดังกลาว 

การดําเนินคดีในชั้นศาลใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

มาตรา 18  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น 

ของประธานกรรมการ และกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

 



หมวด 2 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   

 

มาตรา 193

๔  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา 

ตามหมวด 5 การถอดถอนจากตําแหนง 

(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเพ่ือสงไปยังอัยการ

สูงสุดเพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ตามหมวด 6 การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308  

ของรัฐธรรมนูญ 

(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิด 

ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิด 

ตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

(4) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสิน 

ของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสิน 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด 3 การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสิน 

(5) กําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและชั้นหรือระดับ 

ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 

                                                 
๔ คณะกรรมการมีอํานาจสอบสวนการรองเรียนวาเจาหนาท่ีของรัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบได 

แมยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองแสดงสินทรัพยและหนี้ สิน  

ไมวาความร่ํารวยผิดปกติจะไดเกิดขึ้นกอนหรือหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตพฤติการณนั้น 

จะตองคงอยูในขณะท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับดวย (เรื่องเสร็จท่ี 394/2521) 



(6) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 

ของเจาหนาท่ีของรัฐและการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของ 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

(7) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบั ติหนา ท่ีพรอมขอสังเกต 

ตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานน้ันออกพิมพ

เผยแพรตอไป 

(8) เสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล 

หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ  

เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

(9)  ดํา เ นินการสง เ ร่ืองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเ พ่ือขอใหศาลมีคํ าสั่ ง 

หรือคําพิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 

ไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

(10) ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับ

ความซื่อสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(11) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเลขาธิการ 

(12) แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(13) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติ 

หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 



มาตรา 20  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองมีกรรมการมาประชุม 

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม แตองคประชุม

ในการพิจารณาและวินิจฉัย หรือใหความเห็นชอบตองประกอบดวยกรรมการ 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 

มาตรา 21  การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนา 

ไมนอยกวาสามวัน เวนแตกรรมการน้ันจะไดทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแลว 

กรณีดังกลาวน้ีจะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการท่ีไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให นํามาใชบังคับในกรณีมี เหตุจําเปนเรงดวน 

ซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นก็ได 

 

มาตรา 22  ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษา

ความเรียบรอยในการประชุม ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตาม 

ความจําเปนได 

ถ าประธานกรรมการไม อ ยู ใน ท่ีประชุมห รือไม ส ามารถปฏิบั ติหน า ท่ี 

ไดใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

 

มาตรา 23  การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตการลงมติ 

ในการวินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี ประธานในท่ีประชุมและกรรมการตองลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ  



โดยมติของท่ีประชุมตองไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ี 

มีอยู 

กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 24  ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 

ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลไวในรายงาน 

การประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึก 

ไวดวย 

 

มาตรา 25  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจาก 

บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพ่ือประโยชนแหง 

การไตสวนขอเท็จจริง 

(2) ดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถาน สถานท่ี

ทําการหรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวาง 

พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ 

เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด 

ซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 

ในเวลาดังกลาว ใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 



(3) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ 

สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงการปฏิบัติหนาท่ี  

การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(4) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเล้ียง คาเดินทาง 

และคาตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี

หรือเร่ืองอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา 30 

 

มาตรา 26  ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริง 

หรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

(2) ดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือใหมีการจับและควบคุมตัว

ผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิด 

หรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพ่ือสงตัวไปยังอัยการ

สูงสุดเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

มาตรา 27  การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ใหประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย  

มีอํานาจลงนามในหนังสือเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ได 

 



มาตรา 28  ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหนาท่ีตองดําเนินการใด ๆ นอกจาก 

การดําเนินการประชุม และไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการชั่วคราว ใหกรรมการ

เลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีประธานกรรมการแทน 

 

มาตรา 29  ในกรณีท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนา ท่ี 

ผูใดเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเร่ืองใด ๆ หามมิใหผูน้ันเขารวม 

ในการไตสวนขอเท็จจริงพิจารณาหรือวินิจฉัยเร่ืองดังกลาว 

 

มาตรา 30  ในการไตสวนขอเท็จจริงกรณีท่ีมีการกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐ

รํ่ารวยผิดปกติ หรือการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินหรือหน้ีสินของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หากผูใดชี้ชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริง

เกี่ยวกับทรัพยสินหรือหน้ีสินของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกตรวจสอบ รวมท้ังตัวการ  

ผูใชหรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้ชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูล

หรือขอเท็จจริงดังกลาวเปนผลใหทรัพยสินท่ีรํ่ารวยผิดปกติ หรือทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้น

ผิดปกติน้ันตกเปนของแผนดินโดยคําสั่งถึงท่ีสุดของศาลแลว ใหผูน้ันไดเงินสินบน 

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 

มาตรา 31  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 



หมวด 3 

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

   

 

สวนท่ี 1 

การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

   

 

มาตรา 32  ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตามท่ีมีอยูจริง 

ในวันท่ี ย่ืนบัญชี ดังกลาวตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป .ป .ช . ประกาศกําหนด  

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง 

ทรัพยสินและหน้ีสินท่ีตองแสดงรายการใหรวมท้ังทรัพยสินและหน้ีสิน 

ในตางประเทศและทรัพยสินท่ีมิไดอยู ในความครอบครองของผู ย่ืน คูสมรส  

และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

ในกรณีท่ีผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองตามวรรคหน่ึงผูใดดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองมากกวาหน่ึงตําแหนง ใหผูน้ันแยกการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหน้ีสินทุกตําแหนง ตามระยะเวลาการย่ืนบัญชีท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ัน ๆ  

 

มาตรา 33  การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามมาตรา 32  

ใหย่ืนพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานท่ีพิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสิน

และหน้ีสินดังกลาว รวมท้ังสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบ 

ปภาษีท่ีผานมา โดยผูย่ืนจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญช ี



และสําเนาหลักฐานท่ีย่ืนไวทุกหนา พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบ

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีย่ืนดวย และตองย่ืนภายในกําหนดเวลา

ดังตอไปน้ี 

(1 )  ในกรณี ท่ี เปนการเข า รับตําแหนง  ให ย่ืนภายในสามสิบ วันนับแต 

วันเขารับตําแหนง 

(2) ในกรณีท่ีเปนการพนจากตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันพนจาก

ตําแหนง 

(3) ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งไดย่ืนบัญชีไวแลว ตายในระหวาง

ดํารงตําแหนงหรือกอนย่ืนบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก

ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีมีอยูในวันท่ีผูดํารงตําแหนงน้ันตาย 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูดํารงตําแหนงตาย 

ผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองย่ืนบัญช ี

ตาม (2) แลว ใหมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินอีกคร้ังหน่ึงภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาหน่ึงปดวย 

 

มาตรา 34  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลา 

ท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด

ขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ใหผู น้ันพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีครบกําหนด 

ตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน หรือนับแต วันท่ีตรวจพบวา 

มีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี และหามมิใหผูน้ันดํารงตําแหนงทางการเมือง 

เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง ในการน้ี ใหคณะกรรมการ ป .ป .ช .  



เสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด 

วาเปนการจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวย

ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ใหผูน้ันพนจากตําแหนง

ทางการเมืองท่ีดํารงอยู แตไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีผูน้ันไดกระทําไปในตําแหนง

ดังกลาว 

 

มาตรา 35  เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสาร

ประกอบตามมาตรา 33 แลว ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมายลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีทุกหนา 

บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหน่ึงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

ให เปดเผยใหสาธารณชนทราบโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแต วันท่ี 

ครบกําหนดตองย่ืนบัญชีดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นหามมิใหเปดเผยแกผูใด 

เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือ 

การวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหประธานกรรมการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาวโดยเร็ว 

 

มาตรา 36  ในกรณี ท่ีมีการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 

เพราะ เห ตุ ท่ี ผู ดํ า รง ตํ าแหน งทางการ เมื อง ผู ใดพนจาก ตํ าแหน งห รือตาย  

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสิน

ของผูน้ันแลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบ

ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

 



มาตรา 37  ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย

และปรากฏวาผู น้ันหรือทายาทหรือผู จัดการมรดกของผู น้ันจงใจไม ย่ืนบัญชี 

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจทําการตรวจสอบ

ความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หรือของกองมรดกไดโดยไมตองอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีจะ 

ตองย่ืนตามมาตรา 33 (2) และ (3)  ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการ ป .ป .ช . ทําการ

เปรียบเทียบทรัพยสินและหน้ีสินท่ีมีอยูในวันท่ีพนจากตําแหนงหรือตาย กับบัญช ี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีไดย่ืนไวเมื่อคร้ังเขารับตําแหนง แลวจัดทํารายงาน

ผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 38  ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏวาทรัพยสินมีความเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้นผิดปกติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทายาท

ห รือ ผู จั ดการมรดก แล วแต กรณี  ชี้ แจงการไดม าของท รัพย สิ น ดั งกล า ว 

กอนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวามทีรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ

ใหประธานกรรมการสงเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยูพรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบ 

ไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง เพ่ือใหทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติน้ันตกเปนของแผนดินตอไป  

และใหนําบทบัญญัติมาตรา 80 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สวนท่ี 2 

การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาท่ีของรัฐ 

   

 

มาตรา 39  ใหผู ดํารงตําแหนงดังตอไปน้ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเขารับตําแหนง ทุกสามปท่ีอยูในตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนง   

ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(1) ประธานศาลฎีกา 

(2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

(4) อัยการสูงสุด 

(5) กรรมการการเลือกต้ัง 

(6) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(7) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(8) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(9) รองประธานศาลฎีกา 

(10) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

(11) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 

(12) ผูพิพากษาในศาลฎีกา 

(13) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

(14) รองอัยการสูงสุด 

(15) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 



การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินเมื่อพนจากตําแหนงของบุคคล

ตาม (1) (4) (9) (11) (12) (13) (14) และ (15) ใหย่ืนเมื่อผูน้ันพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐเทาน้ัน 

ให นํ าบทบัญญั ติม าตรา  32  มาตรา  33  และมาตรา  35  วรรคห น่ึ ง 

และวรรคสามมาใชบังคับกับการแสดง การย่ืน การรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน 

และหน้ีสิน และการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสิน

ของบุคคลตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 

มาตรา 40  เ พ่ือประโยชนในการปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ซึ่งจะตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินเพ่ิมเติมจากมาตรา 39  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 39 มาใชบังคับ 

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 41  บุคคลตามมาตรา 39 หรือมาตรา 40 ผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน

เวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปด

ขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ใหผู น้ันพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีครบกําหนด 

ตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน หรือนับแต วันท่ีตรวจพบวา 

มีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี และหามมิใหผูน้ันดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐ

เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

 



มาตรา 42  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนง 

อื่น ๆ นอกจากมาตรา 39 และมาตรา 40 ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน

ของตน คู สมรส และบุตร ท่ี ยังไมบรร ลุ นิ ติภาวะ ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึงมีหนาท่ี

ตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินเปนระยะภายในสามสิบวันนับแต 

ดํารงตําแหนงครบทุก ๆ หาปอีกดวย ในกรณีน้ีใหแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน

เฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีย่ืนไวเดิม 

การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ท่ี ย่ืนไวตามมาตราน้ี ใหกระทําทุกคร้ังท่ีมีการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน 

และหน้ีสิน หรือเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อปรากฏพฤติการณ 

แกคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา เจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันรํ่ารวยผิดปกติ หรือเมื่อการไตสวน

ขอเท็จจริงปรากฏวาเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริต 

ตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง

หนาท่ีในการยุติธรรม หรือเมื่อผูน้ันพนหรือจะพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 



หมวด 4 

การไตสวนขอเท็จจริง 

   

 

มาตรา 43  ภายใตบังคับมาตรา 44 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ 

ไตสวนขอเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดน้ี ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 

เน่ืองจากไดมีการเขาชื่อรองขอเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา 59 

(2)4

๕ เมื่อมีกรณีท่ีตองดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา 66 

(3) มีการกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

ตามมาตรา 75 

(4) มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติตามมาตรา 77  

หรือกระทําความผิดตามมาตรา 88 

(5) มีการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 84 

 

มาตรา 44  หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 

ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) เ ร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป .ป .ช .  ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลวและ 

ไมมีพยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน 

                                                 
๕ มาตรา 43 (2) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 



(2) ผูถูกกลาวหาเปนบุคคลคนเดียวกับผูถูกกลาวหาในเร่ืองท่ีอยูระหวาง 

การไตสวนขอเท็จจริงและมูลกรณีแหงการกลาวหาเปนเร่ืองเดียวกัน 

 

มาตรา 45  ในการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา 43 คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนเพ่ือดําเนินการแทนก็ได โดยประกอบดวย 

กรรมการหน่ึงคน พนักงานเจาหนาท่ีและหรือผูทรงคุณวุฒิตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด มีหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบ

ขอเท็จจริงหรือมูลความผิด 

การแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวน ใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ 

และระดับของตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร 

การปฏิบั ติหนา ท่ีของคณะอนุกรรมการไตสวนให เปนไปตามระเบียบ 

ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 

มาตรา 46  หามมิใหแตงต้ังบุคคลซึ่งมีเหตุดังตอไปน้ีเปนอนุกรรมการไตสวน 

(1) รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหามากอน 

(2) มีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีกลาวหา 

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

(4) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองรวมบิดา

มารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

(5) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวนหรือมีผลประโยชน

รวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 



ในกรณีท่ีปรากฏวามีการแตงต้ังบุคคลตามวรรคหน่ึงเปนอนุกรรมการไตสวน  

ใหอนุกรรมการผู น้ันแจงตอประธานกรรมการโดยเร็ว ระหวาง น้ันหามมิให

อนุกรรมการผูน้ันยุงเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวน 

ความในวรรคสองใหใชบังคับในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาคัดคานวาอนุกรรมการ 

ผูใดมีเหตุตามวรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม 

การย่ืนคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการแตงต้ังบุคคลเปนอนุกรรมการ 

ไตสวนแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 

มาตรา 47   ในการดําเ นินการไตสวนขอเ ท็จจ ริงใหแจ งขอกล าวหา 

ใหผูถูกกลาวหาทราบและกําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจง 

ขอกลาวหาแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง 

ในการชี้แจงขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ใหมีสิทธิ 

นําทนายความหรือบุคคลซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคํา 

ของตนได 

 

มาตรา 48  กรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวน การรับฟงคําชี้แจงของ 

ผูถูกกลาวหาหรือการถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีอนุกรรมการไตสวน 

อยางนอยสองคนรวมในการดําเนินการในจํานวนน้ันจะตองเปนอนุกรรมการไตสวน 

ท่ี เปนพนักงานเจาหนาท่ีอยางนอยหน่ึงคน แตถาเปนการรับฟงคําชี้แจงหรือ 

การถามปากคําบุคคลตามมาตรา 58 จะตองมีอนุกรรมการไตสวนท่ีเปนกรรมการ 

เขารวมดําเนินการดวย 



หามมิใหอนุกรรมการไตสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการลอลวง 

หรือขู เข็ญ หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยานเพ่ือจูงใจใหเขาใหถอยคํา 

อยางใด ๆ ในเร่ืองท่ีกลาวหาน้ัน 

 

มาตรา 49  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการไตสวน 

ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 25 (1) (2) หรือ (3)  

หรือมาตรา 26 ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 

มาตรา 50  เมื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวน 

การไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อและตําแหนงหนาท่ีของผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 

(2) เร่ืองท่ีถูกกลาวหา 

(3) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากการไตสวนขอเท็จจริง 

(4) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 

(5) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกขึ้นอางอิง 

(6) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหา 

 

มาตรา 51  เมื่อประธานกรรมการไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตาม 

มาตรา 50 แลว ใหจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวัน 

เพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 

ไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติใหคณะอนุกรรมการไตสวนชุดเดิมไตสวน

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหมทําการไตสวน

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมแทนก็ได 



มาตรา 52  หามมิใหกรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา 46 เขารวมประชุมพิจารณา

สํานวนการไตสวนขอเท็จจริง เวนแตเปนกรรมการซึ่งรูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับ 

เร่ืองท่ีกลาวหาเน่ืองจากไดรับแตงต้ังใหเปนอนุกรรมการไตสวน 

 

มาตรา 53  ใหคณะกรรมการ ป .ป .ช . พิจารณาขอกลาวหาจากสํานวน 

การไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลหรือไม ในกรณี ท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอน้ัน 

เปนอันตกไป 

 

มาตรา 54  เมื่ อคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ไดมีมติตามมาตรา 53 แลว  

ถาขอกลาวหาน้ันเปนเร่ืองท่ีประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา 43 (1) หรือผูเสียหาย 

ย่ืนคํารองเพ่ือดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาตามมาตรา 43 (2) ใหประธานกรรมการ 

สงรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจงไปยังผูเสียหายแลวแตกรณี โดยเร็ว 

รายงานตามวรรคหน่ึงตองมีลายมือชื่อของกรรมการท่ีเขารวมการพิจารณา 

และตองระบุความเปนมาหรือขอกลาวหา สรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากการไตสวน

ขอเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยและบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ท่ียกขึ้นอางอิง 

 

มาตรา 55 5

๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล และ 

ขอกลาวหาน้ันเปนเร่ืองตามมาตรา 43 (1) หรือ (2) นับแตวันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                 
๖ มาตรา 55 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 



มีมติดังกลาว ผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําพิพากษา แลวแตกรณี 

 

มาตรา 56  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล  

ใหประธานกรรมการสงรายการตามมาตรา 54 วรรคสอง และเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ัง

ความเห็นไปยัง 

(1)6

๗ ประธานวุฒิสภา ถาขอกลาวหาน้ันเปนเร่ืองตามมาตรา 43 (1) หรือ (2)  

(2) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญา 

หรือรํ่ารวยผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนบุคคลตามมาตรา 58 เวนแตอัยการสูงสุด 

หรือเปนขาราชการการเมืองอื่นนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา 58 (1) และ (2) 

(3) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญา 

หรือรํ่ารวยผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

(4) ผูบั งคับบัญชาหรือผูมีอํ านาจแตง ต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหา  ถาผล 

การไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดทางวินัย หรือมีมูลความผิดตองให 

พนจากตําแหนง และผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาขอกลาวหาใดท่ีประธานวุฒิสภาสงมาตาม

มาตรา 43 (1) เปนเร่ืองสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอกลาวหาน้ันสงไปใหวุฒิสภา

พิจารณากอนก็ได 

 

                                                 
๗ มาตรา 56 (1) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 



มาตรา 57  ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริง หากปรากฏวาผูถูกกลาวหา 

พนจากตําแหนงหรือพนจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแกความตาย  

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือจะดําเนินคดีอาญา 

ดําเนินการทางวินัย หรือขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน แลวแตกรณี ตอไปได 

ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการอันเน่ืองมาจาก 

ความตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือขอให

ทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไปได 

 



หมวด 5 

การถอดถอนจากตําแหนง 

   

 

มาตรา 58  เมื่อปรากฏวาผูดํารงตําแหนงดังตอไปน้ีผูใดมีพฤติการณรํ่ารวย

ผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  

สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอ

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจดําเนินการถอดถอนผูน้ันออกจากตําแหนง

ไดตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

(1) นายกรัฐมนตรี 

(2) รัฐมนตรี 

(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(4) สมาชิกวุฒิสภา 

(5) ประธานศาลฎีกา 

(6) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

(7) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

(8) อัยการสูงสุด 

(9) กรรมการการเลือกต้ัง 

(10) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(11) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(12) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(13) รองประธานศาลฎีกา 

(14) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 



(15) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 

(16) รองอัยการสูงสุด 

(17) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

 

มาตรา 59  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

จํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา เพ่ือใหวุฒิสภา 

มีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 58 ออกจากตําแหนงได 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของวุฒิสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอน

สมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 

 

มาตรา 60  กรณีประชาชนรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 58 

ออกจากตําแหนงตองมีผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อจํานวนไมเกินหน่ึงรอยคนเพ่ือดําเนินการ

จัดทําคํารองและรับรองลายมือชื่อของประชาชนท่ีเขาชื่อจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน 

ผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อและผูเขาชื่อตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อตองไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภากอนเร่ิมรวบรวม

รายชื่อประชาชนผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอ 

 

มาตรา 61  การรองขอใหถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา 59 และมาตรา 60 

ตองทําเปนหนังสือระบุชื่อ อายุ ท่ีอยู หมายเลขประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด



ของทางราชการท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได และลงลายมือชื่อของผูรองขอ  

โดยระบุวัน เดือน ป ท่ีลงลายมือชื่อใหชัดเจน และตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาผูดํารง

ตําแหนงตามมาตรา 58 เปนขอ ๆ อยางชัดเจนวามีพฤติการณ รํ่ารวยผิดปกติ  

สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ สอวากระทํา 

ผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และตองระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร

และเพียงพอท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได และให

ย่ืนคํารองขอดังกลาวตอประธานวุฒิสภาภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีผูริเร่ิม

รวบรวมรายชื่อไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภา 

 

มาตรา 62  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรองขอใหถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงตามมาตรา 58 ออกจากตําแหนง หรือในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภารองขอให 

ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 61 มาใชบังคับ 

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 63  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว ใหประธานวุฒิสภา

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวาคํารองขอถูกตองและครบถวนตามบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา 61 หรือมาตรา 62 หรือไม หากเห็นวาถูกตอง 

และครบถวนแลวใหประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการ

ตามหมวด 4 การไตสวนขอเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นวาคํารองขอไมถูกตองหรือ 

ไมครบถวน ใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอหรือผูริเร่ิมทราบเพ่ือดําเนินการ 

ใหถูกตองตอไป 



ใหผูรองขอหรือผูริเร่ิมดําเนินการตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีไดรับแจงจากประธานวุฒิสภา 

 

มาตรา 64  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาท่ีมาจากการเขาชื่อ

รองขอเ พ่ือให วุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงมีมูล  

และไดรายงานไปยังประธานวุฒิสภาตามมาตรา 56 (1) แลว ใหประธานวุฒิสภา 

จัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณามีมติโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานใหนอกสมัยประชุม ใหประธาน

วุฒิ สภาแจ ง ให ประธ าน รั ฐสภาทราบ  เ พ่ื อ นํ าความกราบบั งคมทูล เ พ่ื อมี 

พระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณา 

กรณีดังกลาว และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา 65  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตองกระทํา 

โดยวิธีลงคะแนนลับ มติท่ีใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

ผู ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ให ผู น้ันพนจากตําแหนงหรือใหออก 

จากราชการนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูน้ันในการดํารง

ตําแหนงใดในทางการเมืองหรือในหนวยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเปนเวลา 

หาป 

มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีใหเปนท่ีสุด และจะมีการรองขอใหถอดถอน 

บุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของ

ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลท่ีมีเขตอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณ ี



เมื่อวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงแลว ใหประธานวุฒิสภา 

แจงมติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกถอดถอนจากตําแหนง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของโดยเร็ว 

 



หมวด 6 

การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308  

ของรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 667

๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผูกลาวหา

วาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

หรือขาราชการการเมืองอ่ืนรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี

ตามกฎหมายอื่นใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว  

เวนแต ในกรณีท่ีผูกลาวหามิใชผูเสียหาย และคํากลาวหาไมระบุพยานหลักฐาน 

เพียงพอท่ีจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได  คณะกรรมการ ป .ป .ช .  

จะไมดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงก็ได 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการกลาวหาตามวรรคหน่ึงได 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับกรณีท่ีผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่น 

เปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนดวย 

                                                 
๘ มาตรา 66 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 

คดีเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา 66 เปนผูกระทําผิด แมจะไมอยูในอํานาจ 

ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แตพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยอมมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ มาตรา 23 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยอมมีอํานาจขอหมายคน หมายจับ และสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได

ในระหวางท่ียังไมครบกําหนดสามสิบวันท่ีจะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) (เรื่องเสร็จท่ี 32/2550) 



มาตรา 678

๙  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 689

๑๐  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 6910

๑๑  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 70  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิด

ตามมาตรา 66 ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็น

ไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตอไป  ท้ังน้ี ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

มาตรา 71  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 70 มาใชบังคับกับกรณีท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาท่ีมาจากการเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาตามมาตรา 59  

มีมูลความผิดตามมาตรา 66 โดยอนุโลม 

 

                                                 
๙ มาตรา 67 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 
๑๐ มาตรา 68 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 
๑๑ มาตรา 69 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 



มาตรา 72 1 1

๑๒  ในกรณีท่ีผูเสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรองทุกข

กลาวโทษบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา 66 วาไดกระทําความผิดตามท่ีไดบัญญัติไวใน

มาตรา 66 ตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีเขตอํานาจเหนือทองท่ีท่ีเกิด 

การกระทําความผิดดังกลาว ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีไดรับคํารองทุกข

กลาวโทษมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ เพ่ือใหออกหมายจับบุคคล 

ดังกลาวได หรือในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจน้ันมีอํานาจจับบุคคลดังกลาวได 

ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีจับบุคคลดังกลาวไว สงตัวผู ถูกจับ 

พรอมท้ังบันทึกการจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 

 

มาตรา 73  ในกรณีท่ีไมจําตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. อาจปลอยตัวผูถูกจับไป โดยมีประกันหรือไมมีประกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ย่ืนคํารองตอศาลอาญาเพ่ือขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับไวได ตามหลักเกณฑ 

และระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิด

ท่ีมีการรองทุกขกลาวโทษน้ัน 

 

                                                 
๑๒ เม่ือการสอบสวนคดีพิเศษในความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอ

ราคาตอหนวยงานของรัฐ หากพบวามีบุคคลตามมาตรา 66 เปนผูกระทําผิด คดีจึงอยูในอํานาจของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษไมมีอํานาจทําการสอบสวน โดยจะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษจะทําไดก็เฉพาะการขอออกหมายจับหรือจับกุมตามมาตรา 72 เทานั้น (เรื่องเสร็จท่ี 32/2550) 



มาตรา 74  เมื่อจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา 70 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

มีหนังสือแจงผูถูกกลาวหาใหไปรายงานตัวตอบุคคลท่ีคณะกรรมการ ป .ป .ช . 

มอบหมายตามวันเวลาท่ีกําหนด 

หากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตามกําหนด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

แจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหา เพ่ือสงอัยการสูงสุด

หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวแตกรณี ดําเนินคดีตอไป 

การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาและการปลอยชั่วคราว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี  

เปนผูมีอํานาจพิจารณา  ท้ังน้ี ใหนํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หมวด 7 

การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

   

 

มาตรา 75  ในกรณีท่ีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐผูใดรํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน 

กอนวา พฤติการณหรือเร่ืองท่ีกลาวหาน้ันเขาหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

จะรับไวพิจารณาหรือไม ถาผูถูกกลาวหาเปนผูซึ่งไดแสดงบัญชีรายการทรัพยสิน 

และหน้ีสินไวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. นําบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน

ดังกลาว มาประกอบการพิจารณาดวย 

การกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตองกระทําในขณะท่ีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาท่ี 

ของรัฐ หรือพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมเกินสองป 

 

มาตรา 76  คํากลาวหาตามมาตรา 75 อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อและท่ีอยูของผูกลาวหา 

(2) ชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 

(3) ขอกลาวหาและพฤติการณวาผูถูกกลาวหารํ่ารวยผิดปกติ 
 
มาตรา 77   ในกรณี ท่ี เ ร่ือง ท่ีกล าวหาเข าหลักเกณฑตามมาตรา 75  

หรือในกรณี ท่ีมี เหตุอันควรสงสัยวาเจ าหนา ท่ีของรัฐซึ่ งมิ ใช ผู ดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองรํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด 4  

การไตสวนขอเท็จจริงตอไป 

 



มาตรา 78  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใด 

ของผูถูกกลาวหาเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการรํ่ารวยผิดปกติและมีพฤติการณ 

นา เชื่ อว าจะมีการโอน ยักย าย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสิน ดังกล าว  

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวชั่วคราว 

ท้ังน้ี ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาท่ีจะย่ืนคํารองขอผอนผันเพ่ือขอรับทรัพยสินน้ัน 

ไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหน่ึงแลว ใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมสามารถ

แสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเกี่ยวของกับการรํ่ารวย

ผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวตอไป จนกวา

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูลซึ่งตองไมเกินหน่ึงปนับแต 

วันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองในคดีน้ัน แตถาสามารถ

พิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูน้ัน 

 

มาตรา 79  เพ่ือประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

สั่งใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของผูถูกกลาวหาตามรายการ 

วิธีการและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซึ่งตองไมนอยกวา

สามสิบวันแตไมเกินหกสิบวัน 

 

มาตรา 80  ถาคณะกรรมการ ป .ป .ช . ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา 

ผูถูกกลาวหารํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังตอไปน้ี 



(1) ในกรณีเปนผูถูกกลาวหาตามมาตรา 66 ใหประธานกรรมการสงเร่ือง 

ใหอัยการสูงสุดย่ืนคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

เพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(2) ในกรณีผูถูกกลาวหาเปนผู ดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา 

รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด หรือ 

ผูดํารงตําแหนงระดับสูง ใหประธานกรรมการสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดย่ืนคํารองตอศาล 

ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(3) ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด ใหประธานกรรมการ

ย่ืนคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสิน 

ตกเปนของแผนดิน 

(4) ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมิใชบุคคลตาม (1) (2) และ (3) 

ใหประธานกรรมการสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดย่ืนคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และใหประธานกรรมการ

แจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษไลออก 

หรือปลดออก โดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี เวนแตกรณี ท่ี 

ผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

ฝายตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการแจงไปยังประธานคณะกรรมการ

ตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการ

อัยการ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ



ฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

กรณีตาม (1) และ (2) เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมท้ัง

ความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณพอท่ีจะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุด 

แจงใหคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ทราบเ พ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอ ท่ี 

ไมสมบูรณน้ันใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ีใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ

อัยการสูงสุดต้ังคณะทํางานขึ้นคณะหน่ึง โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวน 

ฝายละเทากันเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุด

เพ่ือย่ืนคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาล 

ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสิน 

ตกเปนของแผนดินตอไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับ 

การดําเนินคดีได  ใหคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  มีอํ านาจย่ืนคํารองตอศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดี แลวแตกรณี เพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

กรณีตาม (2) (3) และ (4) ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 81  ใหอัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แลวแตกรณี ดําเนินการ 

ย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา 80 ภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในคดีท่ีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหผูถูกกลาวหามีภาระการพิสูจน

ท่ีตองแสดงใหศาลเห็นวาทรัพยสินดังกลาวมิไดเกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 



มาตรา 82  การโอนหรือการกระทําใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของเจาหนาท่ี 

ของรัฐท่ีไดกระทําหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันแสดง

รายการทรัพยสินและหน้ีสินของผูถูกกลาวหาตามมาตรา 79 ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี มีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอน 

การโอนหรือระงับการกระทําน้ัน ๆ ได เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะแสดงให

เปน ท่ีพอใจแกศาลวาตนได รับโอนทรัพยสินหรือประโยชน น้ันมาโดยสุจริต 

และมีคาตอบแทน 

 

มาตรา 83  ถาศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของผูถูกกลาวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีม ติว า รํ่ ารวยผิดปกติหรือมีท รัพยสิน เ พ่ิมขึ้น ผิดปกติตกเปนของแผน ดิน  

แตไมสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสินเหลาน้ันได ท้ังหมดหรือไดแตบางสวน  

ใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของผูถูกกลาวหาไดภายในอายุความสิบป แตตอง 

ไมเกินมูลคาของทรัพยสินท่ีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน 



หมวด 8 

การตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐ 

ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308 ของรัฐธรรมนูญ 

   

 

มาตรา 84  การกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา 66 วากระทํา

ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือกระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ใหผูกลาวหาย่ืนคํากลาวหาเปนหนังสือ 

ลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาท่ี

ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมเกินสองป 

 

มาตรา 85  คํากลาวหาตามมาตรา 84 อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อและท่ีอยูของผูกลาวหา 

(2) ชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 

( 3 )  ข อกล า วหาและพฤ ติการณ แห งก ารกระ ทํ า ผิดตามข อกล า วหา  

พรอมพยานหลักฐานหรืออางพยานหลักฐาน 

 

มาตรา 86  หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา 84 

ท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ีขึ้นพิจารณา 

(1) เร่ืองท่ีมีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดี 

หรือ 



(2) เร่ืองท่ีศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาล

หรือท่ีศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว 

 

มาตรา 87  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไมรับหรือยกเร่ืองกลาวหาท่ีมีลักษณะ

ดังตอไปน้ีขึ้นพิจารณาก็ได 

(1) เ ร่ือง ท่ีมี ลักษณะเปนบัตรสนเทหซึ่ งไมระบุพยานหลักฐานชัดแจง 

เพียงพอท่ีจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได หรือ 

(2) เร่ืองท่ีลวงเลยมาแลวเกินหาปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีมีการกลาวหา 

และเปนเร่ืองท่ีไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 

ตอไปได 

 

มาตรา 88  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ 

ตามมาตรา 84 หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดกระทําความผิด 

ฐานทุจริตตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิด 

ตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด 4 

การไตสวนขอเท็จจริง 

 

มาตรา 89 1 2

๑๓  ในกรณีท่ีผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงาน

สอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา 66 อันเน่ืองมาจาก

                                                 
๑๓ เ ม่ือพบว าเจ าหน า ท่ีของรัฐกระทําผิดเ ก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  

พนักงานสอบสวนตองสงสํานวนการสอบสวนใหกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ  

ตามมาตรา 89 ซึ่ งการนับระยะเวลาสามสิบวันตองนับแต วัน ท่ีทราบว า มีการกระทําผิด  

(เรื่องเสร็จท่ี 32/2550  โปรดดู เรื่องเสร็จท่ี 324/2547 เพ่ิม) 



ไดกระทําการตามมาตรา 88 ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการรองทุกขหรือกลาวโทษเพ่ือจะดําเนินการตาม

บทบัญญัติในหมวดน้ี ในการน้ีหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา 

เร่ืองดังกลาวมิใชกรณีตามมาตรา 88 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเร่ืองกลับไปยัง

พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป 

 

มาตรา 90  ในการไตสวนขอเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการให 

ผูถูกกลาวหายังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือ 

เปนอุปสรรคในการไตสวนขอเ ท็จจ ริง ใหคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  สง เ ร่ือง 

ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน เพ่ือรอฟงผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไดสั่งพักราชการ

หรือพักงาน แลวตอมาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาขอกลาวหาไมมีมูล  

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาทราบเพ่ือดําเนินการ

สั่งใหผูถูกกลาวหากลับเขารับราชการหรือทํางานในตําแหนงเดิม 

 
                                                                                                                                                                                     

การดําเนินคดีอาญาฐานทุจริตตอหนาท่ีแกขาราชการกระทรวงกลาโหมตองเปนไปตาม 

มาตรา 89 โดยคณะกรรมการสอบสวนคดีอาญาท่ีต้ังขึ้นเพ่ือสอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา 47 มีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89 แตถาเปนการแตงต้ัง 

เพ่ือหาขอเท็จจริงวาขอกลาวหามีมูลหรือไม มิใชเปนการดําเนินการตามมาตรา 47 คณะกรรมการ

ดังกลาวยอมไมมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามมาตรา 89 (เรื่องเสร็จท่ี 365/2547) 

ก ร ณี ท่ี ข า ร า ช ก า ร ถู ก ก ล า ว ห า ว า ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด อ า ญ า ฐ า น ทุ จ ริ ต ต อ ห น า ท่ี  

ยอมถูกดําเนินการท้ังทางวินัยและทางอาญาไปพรอมกันได เม่ือผูบังคับบัญชาไดส่ังดําเนินการทางวินัย

ไปกอนแลว แมตอมาจะไดสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามมาตรา 89 ก็ไมไดทําให

กระบวนการดําเนินการทางวินัยแกตัวขาราชการผูนั้นส้ินสุดลง การส่ังการใด ๆ เก่ียวกับการดําเนินการ

สอบสวนของผูบังคับบัญชายังคงมีผลอยู (เรื่องเสร็จท่ี 204/2544) 



มาตรา 91 1 3

๑๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวา 

ขอกลาวหาใดไมมีมูลใหขอกลาวหาน้ันเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิดใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ถามีมูลความผิดทางวินัย ใหดําเนินการตามมาตรา 92 

(2) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา 97 

 

มาตรา 92 1 4

๑๕  ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ไดพิจารณาพฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทํา

ความผิดวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยู พรอมท้ังความเห็น 

ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาผูน้ันเพ่ือพิจารณา 

                                                 
๑๔ การท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 

ดําเนินการไตสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยแกพนักงานเทศบาลอีกตามมาตรา 91 และมาตรา 92 

เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 301 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ  

มิ ได ใช อํ านาจตามพระราช บัญญั ติร ะ เ บียบบริห ารงาน บุคคลส วนท อง ถ่ินฯ  จึ ง ไม ถื อว า 

เปนการพิจารณาโทษท่ีซ้ําซอน (เรื่องเสร็จท่ี 32/2547) 
๑๕ การรถไฟฯ มีคําส่ังลงโทษและพนักงานการรถไฟผูนั้นพนจากการเปนพนักงานแลว  

แมภายหลังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  

มีมติใหลงโทษทางวินัยแกพนักงานผูนั้น สูงกวา ท่ีดํ า เนินการไป การรถไฟฯ ก็ไม มีอํ านาจ 

ดําเนินการทางวินัยหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังดังกลาวไดอีก (เรื่องเสร็จท่ี 694/2548) 

กรณีเจาหนาท่ีของรัฐผูใดมีพฤติการณท่ีร่ํารวยผิดปกติ และคณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการ 

ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย แมวาเจาหนาท่ีของรัฐจะพนจาก

ตําแหนงไปแลวก็ตามคณะกรรมการฯ ก็สามารถสงความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ

แตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ไดมีมติไดตามมาตรา 92 (เรื่องเสร็จท่ี 694/2535) 



โทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวา

รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวน 

ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ัน ๆ แลวแตกรณี 

กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ฝายตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยู 

พรอมท้ังความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการ 

ตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวย 

การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการโดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เปนสวนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนดวย และเมื่อดําเนินการไดผลประการใด

แลวใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดมีคําสั่ง

ลงโทษทางวินัยหรือวันท่ีไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดวินัย 

สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย           

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช . มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเร่ือง 

ท่ีถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยู พรอมท้ังความเห็น

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน 

เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 



มาตรา 93  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหน่ึงและวรรคสามแลว  

ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีไดรับเร่ือง และใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนสงสําเนา

คําสั่งลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 

ไดออกคําสั่ง 

 

มาตรา 94  ผูบั งคับบัญชาหรือผูมีอํ านาจแตง ต้ังถอดถอนผู ใดละเลย 

ไมดําเนินการตามมาตรา 93 ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน 

ผูน้ันกระทําความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวย

การบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ัน ๆ  

 

มาตรา 95  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัย 

ตามมาตรา 93 หรือคณะกรรมการ ป .ป .ช .  เห็นวาการดําเนินการทางวินัย 

ของผูบังคับบัญชาตามมาตรา 93 ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการ

ตามท่ีเห็นสมควรหรือในกรณีท่ีจําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งใหคณะกรรมการ

ข าราชการพลเ รือนตามกฎหมายว าดวยระเบียบข าราชการพลเ รือน หรือ 

คณะกรรมการอื่นซึ่ งมีหนา ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ  

หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือคณะกรรมการ 

ท่ีทําหนาท่ีบริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผูสั่งแตงต้ังกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของ 

สวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการ 

ตามอํานาจหนาท่ีใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได เวนแตในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาผูน้ัน 

เปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ



ตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธาน

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี 

 

มาตรา 96 1 5

๑๖  ผูถูกกลาวหาท่ีถูกลงโทษตามมาตรา 93 จะใชสิทธิอุทธรณ

ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวย 

การบริหารงานบุคคลสําหรับผูถูกกลาวหาน้ัน ๆ ก็ได  ท้ังน้ี ตองใชสิทธิดังกลาวภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนมีคําสั่งลงโทษ 

 

มาตรา 97  ในกรณีท่ีขอกลาวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีความผิด

ทางอาญา ใหประธานกรรมการสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด 

หรือฟองคดีตอศาลกรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีอาญาในศาล 

ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาและ 

ใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง 

เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมท้ังความเห็นจากคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ตามวรรคหน่ึงแลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณพอท่ีจะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการ 

                                                 
๑๖ มาตรา 96 รับรองสิทธิอุทธรณดุลพินิจส่ังลงโทษตามกฎหมายสําหรับผูถูกกลาวหาโดยมิได

จํากัดอํานาจองคกรพิจารณาอุทธรณอยางใด องคกรนั้นจึงมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดตามอํานาจหนาท่ี

ของตนในทุกกรณี คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษได

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. (เรื่องเสร็จท่ี 54/2545) 



ป.ป.ช. ทราบเพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณน้ันใหครบถวน 

ในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ีใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดต้ังคณะทํางาน

ขึ้นโดยมี ผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพ่ือดําเนินการรวบรวม

พยานหลักฐานใหสมบูรณแลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอไป ในกรณี ท่ี

คณะทํางานด ังกล า ว ไม อ า จหาข อย ุต ิเ กี ่ย วก ับก าร ดํ า เน ินก ารฟ อ งคด ีไ ด  

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟองคดีแทน 

 

มาตรา 98  เมื่อจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา 97 ใหนําบทบัญญัติ 

มาตรา 74 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 99  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา ขอกลาวหาใดมีมูล

ความผิดตามมาตรา 91 นอกจากดําเนินการตามมาตรา 92 หรือมาตรา 97 แลวหาก

ปรากฏขอเท็จจริงในการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาผูถูกกลาวหาไดอนุมัติ 

หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบ 

ดวยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ  

ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยู  พรอมท้ังความเห็นไปยัง

ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา

ใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีผูถูกกลาวหาไดอนุมัติหรืออนุญาต 

น้ันดวย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 95 มาใชบังคับกับกรณ ี

ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 



หมวด 9 

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม 

   

 

มาตรา 100  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปน้ี 

(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญา 

กับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาด 

ตัดตอน  ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน 

ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(4) 1 6

๑๗ เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน 

หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
                                                 

๑๗ การควบคุมหางหุนสวนและบริษัทในการจดทะเบียนและสงงบดุลของกระทรวงพาณิชย 

มีกฎหมายกําหนดไว มิไดขึ้นอยูกับดุลพินิจของรัฐมนตรี การท่ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย

เปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในหางหุนสวนหรือบริษัทจึงไมมีสภาพผลประโยชนทางธุรกิจขัดแยงกับ 

การปฏิบัติหนาท่ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจส่ังการใดๆ เพ่ือใหสถานพยาบาลปฏิบัติหรือ 

ละเวนการปฏิบัติได ถารัฐมนตรียังคงมีความสัมพันธกับสถานพยาบาลนั้นอยูโดยเปนกรรมการ  



ของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ 

เปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ัน 

อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอ 

ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ัน 

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิให ดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึง 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนิน

กิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 

มาตรา 101  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของ 

ผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปน

ผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด 

ซึ่งมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ท่ีไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

                                                                                                                                                                                     
ท่ีปรึกษา ยอมมีสวนไดเสียในกิจการของสถานพยาบาลซึ่งตนกํากับดูแล ผลประโยชนในสถานพยาบาล

อาจขัดหรือแยงตอประโยชนทางราชการ ตองหามตามบทบัญญัติมาตรา 100 

กรมบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดีโดยมิไดเจาะจงเฉพาะธุรกิจใด จึงมิไดเปนหนวยงานของรัฐ  

ท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบธุรกิจของเอกชนใดโดยตรง และหนวยงานของกระทรวง

ยุติธรรมท่ีจะจัดต้ังขึ้นมีหนาท่ีเพียงแตสอบสวนคดีอาญาท่ีเกิดขึ้นเปนกรณีท่ัวไป มิไดกํากับดูแลธุรกิจ

ใดโดยเฉพาะ หนวยงานนั้นก็มิไดมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมธุรกิจเอกชนรายใดตามความหมายของ

มาตรา 100 (4) (เรื่องเสร็จท่ี 368/2544) 



มาตรา 102  บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ 

ของเจ าหน า ท่ีของ รัฐ  ซึ่ งหนวยงานของ รัฐ ท่ีมี อํ านาจกํ ากับ  ดูแล ควบคุม  

หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมาย 

ใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุน 

หรือเขารวมทุน 

 

มาตรา 103  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ 

ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ 

ผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 



หมวด 10 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

   

 

มาตรา 104  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 

มาตรา 105  สํานักงาน ป .ป.ช . มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไป 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(2) ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(3) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจ ัยและเผยแพรความรูเกี ่ยวกับ 

การทุจริตในวงราชการและการเมือง 

(4) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 

มาตรา 106  ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและ

แตงต้ังใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 



มาตรา 107  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ

เกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน 

และทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงานโดยเฉพาะในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหนาท่ี 

ของสวนราชการดังกลาว 

(2) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การทดลองปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ การยาย การเล่ือนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

คาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการ

ไวกอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณ 

การลงโทษสําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงาน 

(3) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราชการ

สํานักงาน ป.ป.ช. 

(4) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 

(5) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 

(6) การจางและการแตงต้ังบุคคลเพ่ือเปนผูเชี่ยวชาญ หรือเปนผูชํานาญการ

เฉพาะดานอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบั ติราชการของสํานักงาน ป .ป .ช .  

รวมท้ังอัตราคาตอบแทนการจางดวย 

(7)  การแตง ต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเ พ่ือดํา เนินกิจการใด ๆ ตามแต 

จะมอบหมาย 

(8) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน ป.ป.ช. 

(9) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 



(10) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการ

สํานักงาน ป.ป.ช. 

(11) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. รวมท้ัง

การกําหนดเคร่ืองแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการ

ตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการ 

หรือการสงเคราะหอื่นของลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม  

และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

มาตรา 108  ใหสํานักงาน ป .ป .ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติคนหน่ึง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

ป.ป.ช. ขึ้นตรงตอประธานกรรมการและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง

สํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะใหมีรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกิจการของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการ 

เปนผูแทนของสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือการน้ีเลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใด 

ปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได  ท้ังน้ี ตองเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 109  ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงหกป และใหดํารงตําแหนง 

ไดเพียงวาระเดียว 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 



(2) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(3) ลาออก 

(4) มีพระบรมราชโองการใหออกดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

และวุฒิสภา 

(5) ถูกลงโทษทางวินัยไลออก หรือปลดออก 

(6) เปนบุคคลลมละลาย 

(7) ตองโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดท่ีกระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(9) เปนขาราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

พรรคการเมือง กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมือง 

(10) เปนผู จ ัดการ กรรมการ ที ่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจางของบุคคล  

หางหุนสวน บริษัท หรือองคการใด ๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือหากําไร 

 

มาตรา 110  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสวนท่ีเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี  

คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คําวา “สวนราชการท่ีมีฐานะ

เปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการขึ้นตรง 

ตอนายกรัฐมนตรี” ใหหมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช. 

 



มาตรา 111  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับ 

เงินประจําตําแหนงของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.  

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

 

มาตรา 112  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.  

และการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(1) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ใหประธานกรรมการ 

ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 

และนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

(2) การบรรจุและแตง ต้ังใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการหรือเทียบเทา  

ใหประธานกรรมการเปน ผูมี อํ านาจสั่ งบรร จุ  และนําความกราบบั งคมทูล 

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

(3 )  การบรรจุและแตง ต้ังให ดํ ารง ตําแหน งอื่นนอกจาก (1 )  และ (2 )  

ใหเลขาธิการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

 

มาตรา 113  การโอนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญ 

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและการโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจ ุ

เปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจ 

สั่งบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณา

อนุมั ติ   ท้ัง น้ี จะแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงระดับใดและได รับเงินเดือนเทาใด  

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนท่ีจะใหไดรับจะตองไมสูง



กวาขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงาน 

ในระดับเดียวกนั 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางาน 

ของ ผู ซึ่ ง โอนมาตามวรรคห น่ึง ในขณะ ท่ี เปนพนักงานห รือข าราชการ น้ัน  

เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการมาเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

จะกระทํามิได 

 

มาตรา 114  ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญและ 

สิทธิประโยชนตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการน้ันเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 

 

มาตรา 115  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจายตามมติของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม แลวแตกรณี ในการน้ี 

คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมดวยก็ได 

 

มาตรา 116  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจาย รางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 



ตามมาตรา 115 หรือในการพิจารณาเร่ืองใดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป .ป .ช .  

หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ถาเลขาธิการรองขอ คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 

หรือคณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวของ อาจอนุญาตใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการ

มอบหมายมาชี้แจงได 

 

มาตรา 117  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน

ทุกประเภทของคณะกรรมการ ป .ป.ช . และสํานักงาน ป.ป .ช. แลว ใหเสนอ 

ผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา 

 



หมวด 11 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 118  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 25 (1) 

หรือมาตรา 79 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 119  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน 

และหน้ีสินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ภายในเวลา ท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนด หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด

ขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน

หน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 120  ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูล ท่ีไดมาเน่ืองจาก 

การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยมิไดรับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมิใชเปนการกระทําตามหนาท่ีราชการหรือเพ่ือ

ประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชนแกทางราชการ

หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน

หน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



มาตรา 121  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน 

อื่นใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน  

เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยสิน บัญชี เอกสาร  

หรือหลักฐานน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 122  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101  

หรือมาตรา 103 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจน 

ไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา 100 

วรรคหน่ึง ใหถือวาผูน้ันไมมีความผิด 

 

มาตรา 123  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด 

ในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนง 

หรือหนาท่ีน้ัน เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง

หรือผูอื่นตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองพันบาท 

ถึงสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 124  ผูใดเปนผูริเร่ิมใหมีการเขาชื่อเพ่ือถอดถอนบุคคลออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา 60 หรือย่ืนคํารองเพ่ือดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 66 หรือย่ืนคํา

กลาวหาตามมาตรา 84 รูวาไมมีเหตุท่ีจะถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง หรือรูวา 

ไมมีพฤติการณวาบุคคลรํ่ารวยผิดปกติ หรือรูวาไมมีการกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ี



ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน กระทําการกลาวหาเท็จ 

หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน 

หกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการเขาชื่อเพ่ือถอดถอนบุคคลออกจาก

ตําแหนง ใหถือวาบุคคลผูถูกรองขอใหถอดถอนเปนผูเสียหายในการกระทําความผิด

ดวย 

 

มาตรา 125  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาท่ี  

หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิบัติหนาท่ีโดยขาดความ 

เท่ียงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการตองระวางโทษสองเทาของโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 

 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 126  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหวางท่ียังไมมีประธาน 

ศาลปกครองสูงสุดใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา 7 มีจํานวนสิบสี่คน

ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทน

พรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหน่ึงคนซึ่งเลือกกันเอง

ใหเหลือหาคน เปนกรรมการ 

 

มาตรา 127  ใหกรรมการท่ีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา 315 วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหนงเพียงกึ่งหน่ึงของวาระ 

การดํารงตําแหนงตามมาตรา 12 และมิใหนําบทบัญญัติท่ีใหดํารงตําแหนงไดเพียง

วาระเดียว มาใชบังคับกับกรรมการดังกลาว 

 

มาตรา 128  บรรดาเร่ืองกลาวหารองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนเร่ืองท่ีอยู 

ในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในวงราชการ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในวงราชการไดรับไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

น้ีใชบังคับ และอยูระหวางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

โดยใหการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



และประพฤติมิชอบในวงราชการท่ีกระทํามาแลวเปนอันใชได สวนการดําเนินการ

ตอไปใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

ในกรณีท่ีเร่ืองกลาวหารองเรียนตามวรรคหน่ึงเปนเร่ืองท่ีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติวาเจาหนาท่ีของรัฐ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไป 

 

มาตรา 129  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 

ไดแสดงไวตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

วงราชการ พ.ศ. 2518 และเก็บอยูท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเก็บรักษาไวเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และหากเจ าหนา ท่ีของรัฐผู น้ัน 

พนจากตําแหนงเกินหาปแลวจะทําลายเสียก็ได 

 

มาตรา 130  ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ .ศ .  2518 ซึ่ งใชบังคับอยู ใน 

วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด

หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี จนกวาจะไดมี

ระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีออกใชบังคับ 

 



มาตรา 131  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในวงราชการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหขาราชการและลูกจางท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึง ดํารงตําแหนงและไดรับ

เงินเดือนรวมท้ังเงินประจําตําแหนงไมตํ่ากวาเดิม 

 

มาตรา 132  ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

จนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ 

 

มาตรา 133  เจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา 100 ซึ่งไดรับสัมปทานจากรัฐ  

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปน

คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ 

เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา 

ในลักษณะดังกลาว ถาไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญา หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน 

ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

อยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหคงถือไวซึ่งสัมปทาน 



หรือเปนคูสัญญาหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน

หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาวน้ันไดตอไปจนกวาจะครบอายุสัมปทาน 

หรือครบอายุสัญญา 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  

คือ โดยท่ีมาตรา 301 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญั ติ ให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ

ทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ ไตสวน

ขอเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีท่ีมีการรองขอใหถอดถอนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งดํารง

ตําแหนงในระดับสูงออกจากตําแหนง หรือดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองและเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ และไตสวนวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวย

ผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี โดยมาตรา 329 

บัญญัติใหตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ซึ่งมาตรา 331 บัญญัติใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการกระทําอันเปนการรํ่ารวยผิดปกติและการทุจริตตอหนาท่ี การกระทํา 

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมท้ัง

หลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกลาวหา ตลอดจน

โทษท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

จะไดรับในกรณีท่ีกระทําการโดยขาดความเท่ียงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริต 

ตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ประกอบกับมาตรา 302 

บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการท่ีมีอิสระ

ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 



ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ฉบับท่ี 19 เร่ือง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับ

ตอไป17

๑๘ 

 

ขอ 1  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิใหกระทบกระเทือน 

การบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไข

เพ่ิมเติมหรือยกเลิก และใหถือวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ซึ่งไดรับแตงต้ังตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 22 กันยายน พุทธศักราช 

2549 ไดรับการสรรหาและแตงต้ังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

[ขอ 1  แกไขเ พ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 31 เร่ือง การดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ] 

 

ขอ 2  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิใหกระทบกระเทือน 

การบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 ยังคงใช

บังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

                                                 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม 123/ตอนท่ี 98 ก/หนา 9/24 กันยายน 2549 



[ขอ 2  แกไขเ พ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 31 เร่ือง การดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ] 

 

ขอ 3  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 ประกอบดวย 

(1) นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ประธานกรรมการ 

(2) นายกลานรงค  จันทิก กรรมการ 

(3) นายใจเด็ด  พรไชยา กรรมการ 

(4) นายประสาท  พงษศิวาภยั กรรมการ 

(5) ศาสตราจารยภักดี  โพธิศิริ กรรมการ 

(6) ศาสตราจารยเมธี  ครองแกว กรรมการ 

(7) นายวิชา  มหาคุณ กรรมการ 

(8) นายวิชัย  วิวิตเสวี กรรมการ 

(9) นางสาวสมลักษณ  จัดกระบวนพล กรรมการ 

 

ขอ 4  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ 3 พนจากตําแหนง 

ดวยเหตุใด ๆ และมีกรรมการเหลืออยู ต้ังแตหกคนขึ้นไปใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

ถาประธานกรรมการพนจากตําแหนง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูคัดเลือกกันเอง 

ใหกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการแทน 



ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนง และมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหกคน 

ใหนายกรัฐมนตรีสรรหาบุคคลเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาท่ีทําหนาท่ีนิติบัญญัติ 

และนําความกราบบังคมทูลเ พ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล า  ฯ  แตง ต้ังตอไป  

หรือดําเนินการสรรหาและแตงต้ังตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ันแลวแตกรณี 

 

ขอ 5  ใหประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 3 ดําเนินการตามมาตรา 11 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ 

ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ 3 ไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือ 

ไมอาจรับตําแหนงได ใหนําความในขอ 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ฉบับท่ี 31 เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ18

๑๙ 

 

ขอ 2  ใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีไดรับแตงต้ัง 

ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 22 กันยายน พุทธศักราช 2549 ดํารงตําแหนง

ต้ังแตวันท่ีไดรับแตงต้ังตามประกาศฉบับดังกลาว และมีวาระการดํารงตําแหนงตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 

 

                                                 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม 123/ตอนท่ี 105 ก/หนา 23/3 ตุลาคม 2549 



ขอ 3  กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหน้ีสินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดใหดําเนินการตามมาตรา 34 เชนเดียวกับ

กรณีการจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวย

ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ 

 

ขอ 4  ในการดําเนินการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสิน

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติไวชั่วคราว  ท้ังน้ี 

ไมตัดสิทธิผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีจะย่ืนคํารองขอผอนผันเพ่ือขอรับทรัพยสิน

น้ันไปใชประโยชน โดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็ว  

ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกยึด

หรืออายัดชั่วคราวมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะมีมติวาทรัพยสินน้ันมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

ซึ่งตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ใหยกคํารอง แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูน้ัน 

 

ขอ 5  ในการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและ



ปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงต้ัง

ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนเสนอ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

 

ขอ 6  ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

พิจารณาเห็นสมควร อาจสงเร่ืองท่ีมีการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมิใชบุคคลตาม

มาตรา 66 วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ี แลวแตกรณี หรือสงเ ร่ืองใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไปก็ได 

 

ขอ 7  การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ไมวาเปนมติในการวินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบหรือไมใหถือเสียงขางมาก 

 

ขอ 8  บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับน้ีใหใช

ประกาศฉบับน้ีแทน 

 

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 255019

๒๐ 

                                                 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 22 ก/หนา 4/1 พฤษภาคม 2550 



 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการดําเนินการ 

ไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองกระทําผิดยังมีขอจํากัดบางประการ โดยกําหนดใหตองมีผูเสียหายมาย่ืน

คํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะสามารถดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 

ทําใหบางกรณีแมมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวกระทําผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก็ไมสามารถดําเนินการกับบุคคลน้ันได สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ 

และวิธีการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป .ป .ช . เ พ่ือให 

การปราบปรามการทุจริตในกรณีดังกลาวมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 
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