
พระราชบัญญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

ประกาศวา่ 
  
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไวโ้ดย

ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

  
มาตรา ๑  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” 
  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  
มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 

(๑) พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๒) พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๓) พระราชบญัญติัการแสดงทรัพยสิ์นและหน้ีสินของสมาชิกวฒิุสภาและ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความวา่ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบติังานในรัฐวสิาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้
พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจา้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บ
มอบใหใ้ชอ้  านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการ
จดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

“เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ”[๒] หมายความวา่ ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งดา้นนิติบญัญติั บริหาร
ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัหนา้ท่ีราชการใหแ้ก่รัฐ
ต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบติัหนา้ท่ีส าหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ไม่วา่โดยการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีต าแหน่งประจ าหรือชัว่คราว และไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

“เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ”[๓] หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารระหวา่ง
ประเทศหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากองคก์ารระหวา่งประเทศใหป้ฏิบติังานในนามขององคก์ารระหวา่ง
ประเทศนั้น 

“ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง” หมายความวา่ 
(๑) นายกรัฐมนตรี 

(๒) รัฐมนตรี 

(๓) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๔) สมาชิกวฒิุสภา 
(๕) ขา้ราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ

การเมือง 
(๖) ขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 
(๗)[๔] ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๘)[๕] สมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๙)[๖] (ยกเลิก) 
“ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง”[๗] หมายความวา่ ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบั

กระทรวง ทบวง หรือกรมส าหรับขา้ราชการพลเรือน ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผู ้
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บญัชาการเหล่าทพัส าหรับขา้ราชการทหาร ผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ปลดั
กรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจ หวัหนา้หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบญัญติั 

“ผูบ้ริหารระดบัสูง”[๘] หมายความวา่ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง
กรรมการในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการระดบั
ตน้หรือเทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานท่ีใชอ้  านาจหรือไดรั้บ
มอบหมายใหใ้ชอ้  านาจทางปกครอง และใหห้มายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
ควบคุมก ากบัดูแลหน่วยงานดงักล่าว และเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผูอ้  านวยการกอง”[๙] หมายความวา่ ขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการระดบัตน้
หรือเทียบเท่าข้ึนไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน  ทั้งน้ี 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผูเ้สียหาย” หมายความวา่ ผูเ้สียหายจากการกระท าอนัเป็นเหตุให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวย
ผดิปกติ การกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผดิต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีหรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

“ผูถู้กกล่าวหา” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวา่ ไดก้ระท าการอนัเป็นมูลท่ีจะน าไปสู่การถอดถอนจากต าแหน่ง 
การด าเนินคดีอาญา การขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน หรือการด าเนินการทางวนิยั ตามท่ีบญัญติัใน
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหห้มายความรวมถึงตวัการ ผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระท า
ดงักล่าวดว้ย 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

“อนุกรรมการ” หมายความวา่ อนุกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึง
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดแ้ต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ เลขาธิการ และขา้ราชการในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และใหห้มายความรวมถึงขา้ราชการ หรือพนกังาน
ซ่ึงมาช่วยราชการในส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการ
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ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดแ้ต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
น้ี 

“พนกังานไต่สวน”[๑๐] หมายความวา่ ผูซ่ึ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีเพื่อไต่สวนขอ้เทจ็จริงหรือแสวงหาขอ้เท็จจริงหรือปฏิบติัการอ่ืนตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี 

“หวัหนา้พนกังานไต่สวน”[๑๑] หมายความวา่ พนกังานไต่สวนซ่ึงคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้พนกังานไต่สวนเพื่อก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานไต่สวนและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“ทุจริตต่อหนา้ท่ี” หมายความวา่ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในต าแหน่งหรือ
หนา้ท่ี หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าใหผู้อ่ื้นเช่ือวา่มีต าแหน่งหรือหนา้ท่ี
ทั้งท่ีตนมิไดมี้ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ี  ทั้งน้ี เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

“ทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ” หมายความวา่ การท่ีทรัพยสิ์นหรือหน้ีสินในบญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองไดย้ืน่เม่ือพน้จากต าแหน่งมีการเปล่ียนแปลงไปจากบญัชี
แสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีไดย้ืน่เม่ือเขา้รับต าแหน่งในลกัษณะท่ีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติหรือ
หน้ีสินลดลงผดิปกติ 

“ร ่ ารวยผิดปกติ” หมายความวา่ การมีทรัพยสิ์นมากผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนมาก
ผดิปกติหรือการมีหน้ีสินลดลงมากผดิปกติ หรือไดท้รัพยสิ์นมาโดยไม่สมควร สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ี 

  
มาตรา ๕  ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหมี้อ านาจออกประกาศหรือระเบียบกบัแต่งตั้งพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อปฏิบติัการ
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหน่ึงท่ีมีผลเป็นการทัว่ไปเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  
หมวด ๑ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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มาตรา ๖[๑๒]  ใหมี้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยยอ่
วา่ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึง
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 

ใหป้ระธานวฒิุสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ 

  

มาตรา ๗[๑๓]  การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหมี้คณะกรรมการสรรหากรรมการจ านวนหา้คน ประกอบดว้ยประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผูน้ าฝ่ายคา้นในสภา
ผูแ้ทนราษฎร โดยใหเ้ลือกกนัเองใหก้รรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหา และใหค้ณะกรรมการ
สรรหามีหนา้ท่ีสรรหาและจดัท าบญัชีรายช่ือผูไ้ดรั้บเลือกจ านวนเกา้คนเสนอต่อประธานวฒิุสภาโดยตอ้ง
เสนอพร้อมความยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือนั้น  ทั้งน้ี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุท าใหต้อ้งมี
การเลือกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว มติในการคดัเลือกดงักล่าวตอ้งลงคะแนนโดยเปิดเผยและตอ้งมี
คะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการใน
ต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้กรรมการท่ีเหลืออยูน่ั้นมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการท่ีเหลืออยู ่

(๒) ใหป้ระธานวฒิุสภาเรียกประชุมวฒิุสภาเพื่อมีมติใหค้วามเห็นชอบบุคคลผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายช่ือ การลงมติใหใ้ชว้ธีิลงคะแนนลบั ในกรณีท่ี
วฒิุสภาใหค้วามเห็นชอบ ให้ประธานวฒิุสภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ในกรณีท่ีวฒิุสภา
ไม่เห็นชอบในรายช่ือใด ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งรายช่ือนั้นกลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหาพร้อม
ดว้ยเหตุผลเพื่อใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นดว้ยกบัวฒิุสภา และมีมติยนืยนั
ตามมติเดิมดว้ยคะแนนเอกฉนัท ์ ใหส่้งรายช่ือนั้นใหป้ระธานวฒิุสภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ต่อไป แต่ถา้มติท่ียนืยนัตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉนัทใ์หเ้ร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่ ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งด าเนินการดงักล่าว 

ในกรณีท่ีไม่อาจสรรหาบุคคลตาม (๑) ไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ใหท่ี้
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาจ านวนสาม
คนและใหท่ี้ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ านวนสองคนเป็น
กรรมการสรรหาเพื่อด าเนินการตาม (๑) แทน 

ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกตามวรรคหน่ึงประชุมและเลือกกนัเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ
แลว้แจง้ผลใหป้ระธานวุฒิสภาทราบ 
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มาตรา ๘[๑๔]  ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งเป็นผูซ่ึ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ี
ประจกัษมี์คุณสมบติัตามมาตรา ๙ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐ 

  
มาตรา ๙[๑๕]  ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบหา้ปีบริบูรณ์ 

(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองอยัการสูงสุด อธิบดีหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วย
ราชการท่ีมีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ศาสตราจารย ์ หรือเคยเป็นทนายความ 
หรือผูแ้ทนองคก์ารพฒันาเอกชน หรือผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีมีองคก์รวชิาชีพตามกฎหมายโดยประกอบวชิาชีพ
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ซ่ึงสภา
ทนายความ หรือองคก์ารพฒันาเอกชน หรือองคก์รวชิาชีพนั้นใหก้ารรับรองและเสนอช่ือเขา้สู่กระบวนการ
สรรหา 

  

มาตรา ๑๐[๑๖]  ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสามปีก่อน
ด ารงต าแหน่ง 

(๓) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 

(๕) อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๖) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

(๗) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(๙) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

(๑๐) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 

(๑๑) เคยตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงหา้ปีในวนัไดรั้บการเสนอช่ือ 
เวน้แต่ในความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) เคยตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุกในความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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(๑๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือถือวา่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๔) เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะร ่ ารวย
ผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 

(๑๕) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑ 

(๑๖) เคยถูกวฒิุสภามีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 
  

มาตรา ๑๑[๑๗]  ผูไ้ดรั้บความเห็นชอบเป็นกรรมการตอ้ง 

(๑) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒) ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วน

ทอ้งถ่ินหรือไม่เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน บริษทั หรือองคก์ารท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 

(๔) ไม่ประกอบวชิาชีพอิสระอ่ืนใด 

เม่ือวุฒิสภาใหค้วามเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรั้บความยนิยอมของ
บุคคลนั้น ผูไ้ดรั้บเลือกหรือไดรั้บความเห็นชอบจะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีไดต่้อเม่ือไดล้าออกจากการเป็นบุคคล
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกประกอบวชิาชีพอิสระตาม (๔) แลว้ ซ่ึง
ตอ้งกระท าภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเลือกหรือไดรั้บความเห็นชอบ แต่ถา้ผูน้ั้นมิไดล้าออกหรือเลิก
ประกอบวชิาชีพอิสระภายในเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูน้ั้นมิไดเ้คยรับเลือกหรือไดรั้บความเห็นชอบใหเ้ป็น
กรรมการ และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๔ มาใชบ้งัคบั 

  

มาตรา ๑๒  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเกา้ปีนบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง 
และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่กรรมการซ่ึงไดรั้บ
แต่งตั้งใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

  
มาตรา ๑๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพน้จาก

ต าแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๙ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐ 
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(๕) กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ 

(๖) วฒิุสภามีมติใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ 

(๗) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุก 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ใหก้รรมการเท่าท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดแ้ละใหถื้อวา่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดว้ยกรรมการเท่าท่ีมีอยู ่

  

มาตรา ๑๔[๑๘]  เม่ือกรรมการพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ร่ิมด าเนินการตามมาตรา ๗ ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง 

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๓ ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๗ มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งในระหวา่งท่ีอยูน่อกสมยัประชุมของรัฐสภา ให้
ด าเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเปิดสมยัประชุมของรัฐสภา 

  

มาตรา ๑๕[๑๙]  ใหก้รรมการมีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมอบหมายใหอ้ยูใ่นความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ต่อประธานวฒิุสภาเม่ือเขา้รับต าแหน่งและพน้จากต าแหน่ง และให้
น าบทบญัญติัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดย
อนุโลม 

บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามวรรคหน่ึง จะเปิดเผยไดแ้ต่เฉพาะกรณี ท่ีตอ้ง
ด าเนินการตามวรรคสาม หรือเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวนิิจฉยัช้ีขาด และไดรั้บ
การร้องขอจากศาลหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรณีท่ีเจา้ของบญัชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินนั้นยนิยอมใหมี้การเปิดเผย ซ่ึงในกรณีน้ีใหป้ระธานวฒิุสภาประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ใหป้ระธานวฒิุสภาจดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
บุคคลตามวรรคหน่ึง และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานวฒิุสภาในกรณี
น้ีดว้ย โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๖[๒๐]  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคนมีสิทธิเขา้ช่ือ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาวา่กรรมการผูใ้ดกระท าการขาดความเท่ียงธรรมจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือมีพฤติการณ์ท่ีเป็นการเส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิของการด ารงต าแหน่งอยา่งร้ายแรง เพื่อให้
วฒิุสภามีมติใหพ้น้จากต าแหน่งได ้
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มติของวุฒิสภาใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวุฒิสภา 

  

มาตรา ๑๗[๒๑]  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภามี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภามีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวา่กรรมการผูใ้ดร ่ ารวยผดิปกติ กระท าความผดิฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

ค าร้องขอตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาวา่ผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าว กระท า
การตามวรรคหน่ึงเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจนและใหย้ืน่ต่อประธานวฒิุสภา เม่ือประธานวุฒิสภาไดรั้บค าร้องแลว้ 
ใหส่้งค าร้องดงักล่าวไปยงัศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสั่งรับค าร้อง 
กรรมการผูถู้กกล่าวหาจะปฏิบติัหนา้ท่ีในระหวา่งนั้นมิได ้ จนกวา่จะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองใหย้กค าร้องดงักล่าว 

ในกรณีท่ีกรรมการไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามวรรคสาม และมีกรรมการเหลืออยูน่อ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ใหป้ระธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกนัแต่งตั้ง
บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเช่นเดียวกบักรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการเป็นการ
ชัว่คราวโดยใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งไดจ้นกวา่กรรมการท่ีตนด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบติัหนา้ท่ีได้
หรือจนกวา่จะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวา่ผูน้ั้นกระท า
ความผดิ 

ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาใหย้กค า
ร้องใหก้รรมการท่ียติุการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคสามมีสิทธิไดรั้บเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์อ่ืนใดในระหวา่งท่ียติุการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเตม็จ านวน 

การด าเนินคดีในชั้นศาลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิ
พิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

  
มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน

กรรมการ และกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

  
หมวด ๒ 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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มาตรา ๑๙[๒๒]  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อวฒิุสภาตามหมวด ๕ 
การถอดถอนจากต าแหน่ง 

(๒) ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเพื่อส่งไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อ
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามหมวด ๖ การด าเนินคดีอาญาผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

(๓) ไต่สวนและวนิิจฉยัวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลตาม (๒) และ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผิดปกติเพื่อร้องขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๔) ไต่สวนและวนิิจฉยัวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลตาม (๒) หรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองร ่ ารวย
ผดิปกติ กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรมหรือความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งด าเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือ
ขา้ราชการในระดบัต ่ากวา่ท่ีร่วมกระท าความผดิกบัผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าว หรือกบัผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือท่ีกระท าความผดิในลกัษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการดว้ยตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔/๑)[๒๓] ไต่สวนและวนิิจฉยัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจา้หนา้ท่ีขององคก์าร
ระหวา่งประเทศหรือบุคคลใด กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และ
มาตรา ๑๒๓/๕ 

(๔/๒)[๒๔] ไต่สวนและวนิิจฉยัการกระท าความผดิท่ีอยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซ่ึงไดก้ระท าลงนอกราชอาณาจกัรไทย  ทั้งน้ี การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่
สวนและวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

(๕) ก าหนดต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 

(๖) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริง รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

(๗) ก ากบัดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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(๘) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเปิดเผยบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและ
เอกสารประกอบของผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

(๙) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการการยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีหนา้ท่ียืน่บญัชี
แสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีพร้อมขอ้สังเกตต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาทุกปี  ทั้งน้ี ใหป้ระกาศรายงานดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะดว้ย 

(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติัราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วน
ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกนัหรือปราบปรามการทุจริตต่อหนา้ท่ีการกระท า
ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม 

(๑๒) ด าเนินการส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอใหศ้าลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้
ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดอ้นุมติัหรืออนุญาตใหสิ้ทธิประโยชน์หรือ
ออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอนัเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ทางราชการ 

(๑๓) ด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริตและเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมเก่ียวกบัความ
ซ่ือสัตย ์ สุจริต รวมทั้งด าเนินการใหป้ระชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 

(๑๔) ด าเนินการเก่ียวกบัดา้นการต่างประเทศโดยเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีและ
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในการต่อตา้นการทุจริต 

(๑๔/๑)[๒๕] ด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตท่ีผู ้
ประสานงานกลางตามกฎหมายวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญาส่งใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการหรือพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือกบัต่างประเทศในคดีทุจริตซ่ึงมิใช่ค าร้องขอความ
ช่วยเหลือตามกฎหมายวา่ดว้ยความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา 

(๑๕) ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ 

(๑๖)[๒๖] แต่งตั้งหวัหนา้พนกังานไต่สวน พนกังานไต่สวน บุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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(๑๗) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบญัญติัหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตดัอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะด าเนินคดีตามท่ีเห็นสมควร
ต่อไป หรืออาจส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบรับไปด าเนินการต่อไปก็ได ้

การไต่สวนขอ้เทจ็จริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔/๑) (๔/

๒) และ (๖) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายใหพ้นกังานไต่สวนเป็นผูรั้บผิดชอบส านวนเพื่อด าเนินการ
แทนก็ได ้ แลว้รายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉยัต่อไป  ทั้งน้ี การปฏิบติัหนา้ท่ีของ
พนกังานไต่สวนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
[๒๗]

 

พนกังานไต่สวนให้แต่งตั้งจากพนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นขา้ราชการสังกดัส านกังาน 
ป.ป.ช. ซ่ึงด ารงต าแหน่งในสาขากระบวนการยติุธรรม และผา่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดแลว้ หวัหนา้พนกังานไต่สวนใหแ้ต่งตั้งจากพนกังานไต่สวนในระดบัช านาญการข้ึนไป  ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด[๒๘]

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูช่้วยเลขาธิการ และผูด้  ารง
ต าแหน่งอ่ืนในระดบัผูอ้  านวยการส านกัข้ึนไปในส านกังาน ป.ป.ช. ใหเ้ป็นหวัหนา้พนกังานไต่สวนดว้ยก็
ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด[๒๙]

 

  
มาตรา ๒๐[๓๐]  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  

มาตรา ๒๑  การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

การนดัประชุมตอ้งท าเป็นหนงัสือและแจง้ใหก้รรมการทุกคนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่
สามวนั เวน้แต่กรรมการนั้นจะไดท้ราบการบอกนดัในท่ีประชุมแลว้ กรณีดงักล่าวน้ีจะท าหนงัสือแจง้นดั
เฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดม้าประชุมก็ได ้

บทบญัญติัในวรรคสองมิให้น ามาใชบ้งัคบัในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงประธาน
กรรมการจะนดัประชุมเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

  

มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ
เรียบร้อยในการประชุม ใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได ้

ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
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มาตรา ๒๓  การลงมติของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมี

อยูไ่ม่วา่เป็นการลงมติในการวนิิจฉยั หรือใหค้วามเห็นชอบตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี[๓๑]

 

กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  
มาตรา ๒๔  ในการประชุมตอ้งมีรายงานการประชุมเป็นหนงัสือ 

ถา้มีความเห็นแยง้ใหบ้นัทึกความเห็นแยง้พร้อมทั้งเหตุผลไวใ้นรายงานการประชุม และถา้
กรรมการฝ่ายขา้งนอ้ยเสนอความเห็นแยง้เป็นหนงัสือก็ให้บนัทึกไวด้ว้ย 

  

มาตรา ๒๕  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีค าสั่งใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ปฏิบติัการทั้งหลายอนัจ าเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหใ้ห้
ถอ้ยค าเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนขอ้เทจ็จริง 

(๒) ด าเนินการขอใหศ้าลท่ีมีเขตอ านาจออกหมายเพื่อเขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีท าการ
หรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือ
ในระหวา่งเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน้ ยดึ หรืออายดั เอกสาร ทรัพยสิ์น หรือ
พยานหลกัฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไต่สวนขอ้เท็จจริง และหากยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จในเวลา
ดงักล่าวใหส้ามารถด าเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะแลว้เสร็จ 

(๓) มีหนงัสือขอใหห้น่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงานเอกชนด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบติัหนา้ท่ี การไต่สวนขอ้เทจ็จริง หรือการวินิจฉยัช้ี
ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓/๑)[๓๒] ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยท าขอ้ตกลงกบัหวัหนา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
มอบหมายเจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือเขา้ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามความจ าเป็น  ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามระเบียบหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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(๔) วางระเบียบเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทางและค่าตอบแทน
ของพยานบุคคล และเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดเพื่อปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกบัการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐ 

  

มาตรา ๒๕/๑[๓๓]  เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะแจง้ใหห้น่วยงาน หรือสถาบนัการเงินใดด าเนินการจดัใหก้รรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนเขา้ถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูถู้กกล่าวหา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีหลกัฐานเพียงพอวา่เก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีกล่าวหา เพื่อประโยชน์
ในการไต่สวนขอ้เทจ็จริงหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะอนุกรรมการไต่สวน 

หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนจะขอเขา้ถึงขอ้มูลของ
หน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินใดตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายหรือระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารของ
หน่วยงานนั้น 

ขอ้มูลของหน่วยงานหรือสถาบนัการเงินใดท่ีกรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อขอใหศ้าลมีค าสั่งใหมี้
การเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

  

มาตรา ๒๖  ในการด าเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) แสวงหาขอ้เทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อท่ีจะทราบขอ้เท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผดิและเพื่อจะเอาตวัผูก้ระท าผดิมาฟ้องลงโทษ 

(๒) ด าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจออกหมายเพื่อให้มีการจบัและควบคุมตวัผูถู้ก
กล่าวหาซ่ึงระหวา่งการไต่สวนขอ้เท็จจริงปรากฏวา่เป็นผูก้ระท าความผดิหรือเป็นผูซ่ึ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดมี้มติวา่ขอ้กล่าวหามีมูล เพื่อส่งตวัไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินการต่อไป 

ในการแสวงหาขอ้เทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐานตาม (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
มอบหมายใหพ้นกังานไต่สวน ด าเนินการแทนก็ได้[๓๔] 

การด าเนินการของพนกังานไต่สวนตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการและ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด[๓๕]
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มาตรา ๒๗[๓๖]  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ มีอ านาจลงนามในหนงัสือเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ในการน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้รองเลขาธิการ ผูช่้วย
เลขาธิการ หรือหวัหนา้พนกังานไต่สวนลงนามแทน ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดก็ได ้

  

มาตรา ๒๘[๓๗]  ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการท่ีเหลืออยูเ่ลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธานกรรมการแทน 

ใหผู้ท้  าหนา้ท่ีประธานกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงมีอ านาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั
ประธานกรรมการ 

  

มาตรา ๒๘/๑[๓๘]  ในกรณีท่ีมีการตั้งคณะท างานข้ึนระหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
อยัการสูงสุดตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหส้ านกังาน ป.ป.ช. ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ
โดยคณะท างานมีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาพยานหลกัฐานท่ีไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลกัฐานใหส้มบูรณ์
แลว้ส่งใหอ้ยัการสูงสุดเพื่อยื่นค าร้องต่อศาลหรือฟ้องคดีต่อไป 

  
มาตรา ๒๘/๒[๓๙]  ในกรณีท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

บญัญติัใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการตอ้งยืน่ค  าร้องต่อศาลหรือมีอ านาจฟ้องคดีเอง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ แลว้แต่กรณี จะพิจารณามอบหมายใหพ้นกังานไต่สวนซ่ึงมี
วฒิุการศึกษาในระดบัเนติบณัฑิตหรือวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานด าเนินการดงักล่าวในศาลแทนในฐานะผูรั้บมอบอ านาจ หรือจะพิจารณาแต่งตั้ง
ทนายความเพื่อด าเนินคดีแทนก็ได ้ ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ใหพ้นกังานไต่สวนซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงมีอ านาจวา่ความและ
ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได ้

  

มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองใด ๆ หา้มมิให้ผูน้ั้นเขา้ร่วมในการไต่สวนขอ้เทจ็จริงพิจารณาหรือ
วนิิจฉยัเร่ืองดงักล่าว 

  

มาตรา ๓๐  ในการไต่สวนขอ้เทจ็จริงกรณีท่ีมีการกล่าวหาวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผดิปกติ 
หรือการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นหรือหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หากผูใ้ดช้ี
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ช่อง แจง้เบาะแส หรือให้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือหน้ีสินของผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้ก
ตรวจสอบ รวมทั้งตวัการ ผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการช้ีช่อง แจง้เบาะแส หรือให้
ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงดงักล่าวเป็นผลใหท้รัพยสิ์นท่ีร ่ ารวยผดิปกติ หรือทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มข้ึนผดิปกตินั้นตกเป็น
ของแผน่ดินโดยค าสั่งถึงท่ีสุดของศาลแลว้ ใหผู้น้ั้นไดเ้งินสินบนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

  

มาตรา ๓๑[๔๐]  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๑) ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจา้พนกังานในการยติุธรรมตามกฎหมาย 

(๒) ใหอ้นุกรรมการ พนกังานไต่สวน และพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ในการด าเนินการแสวงหาขอ้เทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐานหรือการไต่สวน
ขอ้เทจ็จริงตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และ
พนกังานไต่สวน เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่และมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญาเช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวนดว้ย โดยในการจบัและคุมขงับุคคล คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย อาจร่วมกบัเจา้พนกังานต ารวจหรือพนกังานสอบสวนหรือเจา้พนกังานอ่ืน
หรือแจง้ใหเ้จา้พนกังานต ารวจหรือพนกังานสอบสวนหรือเจา้พนกังานอ่ืนด าเนินการก็ได ้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ในการจบั 
คุมขงัและการปล่อยชัว่คราว ส าหรับการจดัการใหไ้ดต้วัผูถู้กกล่าวหามาด าเนินคดี ใหน้ าประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

                   
  

ส่วนท่ี ๑ 

การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

                   
  

มาตรา ๓๒  ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีหนา้ท่ียื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามท่ีมีอยูจ่ริงในวนัท่ีเขา้รับต าแหน่งหรือวนัท่ีพน้
จากต าแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเขา้รับต าแหน่งและพน้จากต าแหน่ง แลว้แต่กรณี ตามแบบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด[๔๑]
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ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีตอ้งแสดงรายการใหร้วมทั้งทรัพยสิ์นและหน้ีสินในต่างประเทศและ
ใหร้วมถึงทรัพยสิ์นของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีมอบหมายใหอ้ยูใ่นความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มดว้ย[๔๒]

 

ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามวรรคหน่ึงผูใ้ดด ารงต าแหน่งทางการเมือง
มากกวา่หน่ึงต าแหน่ง ใหผู้น้ั้นแยกการยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินทุกต าแหน่ง ตามระยะเวลา
การยืน่บญัชีท่ีก าหนดไวส้ าหรับต าแหน่งนั้น ๆ 

  

มาตรา ๓๓  การยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามมาตรา ๓๒ ใหย้ืน่พร้อม
เอกสารประกอบซ่ึงเป็นส าเนาหลกัฐานท่ีพิสูจน์ความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าว รวมทั้ง
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในรอบปีภาษีท่ีผา่นมา โดยผูย้ื่นจะตอ้งลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้งก ากบัไวใ้นบญัชีและส าเนาหลกัฐานท่ียืน่ไวทุ้กหนา้ พร้อมทั้งจดัท ารายละเอียดของ
เอกสารประกอบบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ียืน่ดว้ย และตอ้งยืน่ภายในก าหนดเวลา ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นการเขา้รับต าแหน่ง ใหย้ืน่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเขา้รับต าแหน่ง 

(๒) ในกรณีท่ีเป็นการพน้จากต าแหน่ง ใหย้ืน่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง 
(๓) ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองซ่ึงไดย้ืน่บญัชีไวแ้ลว้ ตายในระหวา่งด ารง

ต าแหน่งหรือก่อนยืน่บญัชีหลงัจากพน้จากต าแหน่ง ใหท้ายาทหรือผูจ้ดัการมรดกยืน่บญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีผูด้  ารงต าแหน่งนั้นตายภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูด้  ารงต าแหน่งตาย 

ผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองซ่ึงพน้จากต าแหน่ง นอกจากตอ้งยื่นบญัชีตาม (๒) แลว้ ให้มีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีมีอยูจ่ริงในวนัครบหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่งอีกคร้ังหน่ึง โดยใหย้ืน่
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาหน่ึงปีดว้ย[๔๓]

 

ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดพน้จากต าแหน่งท่ีด ารงอยูเ่พื่อไปด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองอ่ืนภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่งดงักล่าว ถา้ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูน้ั้น
มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีไดย้ืน่ไว ้ จะแจง้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพื่อขอใชบ้ญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าวแทนการยืน่ใหม่ก็ได ้ แต่ถา้ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ของผูน้ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปจากบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีไดย้ืน่ไว ้ จะยืน่บญัชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเฉพาะรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ซ่ึงจะก าหนดให้น าวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินดว้ยก็ได้[๔๔] 

ความในวรรคสามใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งซ่ึงไดย้ืน่บญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินไวแ้ลว้ และต่อมาไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีตอ้งยืน่บญัชีแสดงรายการ
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ทรัพยสิ์นและหน้ีสินดว้ยโดยอนุโลม  ทั้งน้ี ระยะเวลาในการยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ส าหรับต าแหน่งอ่ืนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งดงักล่าว ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด[๔๕]

 

  

มาตรา ๓๔[๔๖]  เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภายในเวลาท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีก าหนด หรือจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีควรแจง้ใหท้ราบให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเร่ืองใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัต่อไป 
และเม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัช้ีขาดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอแลว้ใหผู้น้ั้นพน้จากต าแหน่งในวนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยั 
และหา้มมิใหผู้น้ั้นด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาหา้ปีนบัแต่
วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัดว้ย แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีผู ้
นั้นไดก้ระท าไปในต าแหน่งดงักล่าว รวมทั้งการไดรั้บเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทน
อยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามวรรคหน่ึงพน้จากต าแหน่งก่อนวนัท่ีความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาหา้ปีตามวรรคหน่ึงใหน้บัแต่วนัท่ีผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งดงักล่าว 

  
มาตรา ๓๕[๔๗]  เม่ือไดรั้บบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบตาม

มาตรา ๓๓ แลว้ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือช่ือหรือ
กระท าดว้ยวธีิอ่ืนใดแทนการลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าว  ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา ใหเ้ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบโดยเร็ว แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดตอ้งยืน่บญัชีดงักล่าว บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่ง
อ่ืนจะเปิดเผยไดก้็ต่อเม่ือการเปิดเผยดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉยัช้ี
ขาด และไดรั้บการร้องขอจากศาลหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินหรือในกรณีท่ี
เจา้ของบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินนั้นยนิยอมใหมี้การเปิดเผย 

การเปิดเผยบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบตามวรรคสองให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลดว้ย 
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ใหป้ระธานกรรมการจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าวโดยเร็ว ในการน้ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาก็ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  
มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีการยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเพราะเหตุท่ีผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดพน้จากต าแหน่งหรือตาย ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการตรวจสอบความ
เปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูน้ั้นแลว้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผล
การตรวจสอบดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดพน้จากต าแหน่งหรือตายและ
ปรากฏวา่ผูน้ั้นหรือทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของผูน้ั้นจงใจไม่ยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจท าการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือของกองมรดกไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยับญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ี
จะตอ้งยืน่ตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓)  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการเปรียบเทียบทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีพน้จากต าแหน่งหรือตาย กบับญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีไดย้ืน่ไวเ้ม่ือคร้ัง
เขา้รับต าแหน่ง แลว้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวในราช
กิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๓๗/๑[๔๘]  รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ใหร้ายงานวา่มี
ความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินเพิ่มข้ึนผดิปกติหรือไม่ แต่ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน
ผดิปกติหรือเป็นกรณีท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง จะแสดงรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงดว้ยก็ได ้

  
มาตรา ๓๗/๒[๔๙]  การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งและความมี

อยูจ่ริงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน หรือการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นจากการยืน่บญัชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น
และหน้ีสินรายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อนัควรเช่ือไดว้า่จะมีการโอน ยกัยา้ย แปรสภาพ หรือซุก
ซ่อนทรัพยสิ์น หรือปรากฏพฤติการณ์วา่มีการถือครองทรัพยสิ์นแทน อนัมีลกัษณะเป็นการมีทรัพยสิ์น
เพิ่มข้ึนผดิปกติ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการไดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินนั้นได ้เพื่อร้องขอใหท้รัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผน่ดิน 
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การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูย้ืน่บญัชีท่ีมีพฤติการณ์ตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท า
ไดต่้อเม่ือมีการยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินแลว้ 

ในการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจเรียกขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้
หน้าท่ียื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินจากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือ
สถาบนัการเงินและผูมี้หนา้ท่ีรายงานการท าธุรกรรมทางการเงิน 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อการตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริงและความ
เปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใชอ้ านาจของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดด้ว้ย 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๗๘ มาใชบ้งัคบักบัการตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริง
และความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามมาตราน้ีดว้ยโดย
อนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ (๑) (๒) 
และ (๓) และมาตรา ๒๕/๑ มาใชบ้งัคบักบัการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินดว้ย 

  

มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏวา่ทรัพยสิ์นมีความเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
ผดิปกติใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดก แลว้แต่กรณี 
ช้ีแจงการไดม้าของทรัพยสิ์นดงักล่าวก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวา่มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติใหป้ระธาน
กรรมการส่งเอกสารทั้งหมดท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีในศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เพื่อใหท้รัพยสิ์นท่ีเพิ่มข้ึนผดิปกตินั้นตกเป็นของ
แผน่ดินต่อไป และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในระหวา่งท่ียงัไม่มีค  าสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
วรรคสองคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีค าสั่งใหย้ดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มข้ึนผดิปกตินั้นไวช้ัว่คราวก็ได ้และ
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๗๘ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม[๕๐]

 

  
ส่วนท่ี ๒ 

การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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มาตรา ๓๙  ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ีมีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเขา้รับต าแหน่ง ทุก
สามปีท่ีอยูใ่นต าแหน่ง และเม่ือพน้จากต าแหน่ง ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๑) ประธานศาลฎีกา 
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๔) อยัการสูงสุด 

(๕) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๖)[๕๑] ผูต้รวจการแผน่ดิน 

(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(๘) กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

(๙) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๑๑) หวัหนา้ส านกัตุลาการทหาร 

(๑๒) ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

(๑๔) รองอยัการสูงสุด 

(๑๕) ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง 
การยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเม่ือพน้จากต าแหน่งของบุคคลตาม (๑) (๔) 

(๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหย้ืน่เม่ือผูน้ั้นพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐเท่านั้น 

ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึงและวรรคส่ี มาใช้
บงัคบักบัการแสดง การยืน่ การรับบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน และการตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบุคคลตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม[๕๒]

 

  

มาตรา ๔๐[๕๓]  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจก าหนดต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึง
จะตอ้งยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเพิ่มเติมจากมาตรา ๓๙ ได ้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงจะตอ้งยืน่บญัชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

(๑)[๕๔] ในกรณีท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึงและวรรคส่ี มาใชบ้งัคบักบัการยืน่บญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินโดยอนุโลม 
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(๒) ในกรณีท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งต ่ากวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐตาม (๑) ให้การยืน่
บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด โดยจะก าหนดใหย้ืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเป็นระยะหรือใหมี้การแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินเฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ียืน่ไวเ้ดิมดว้ยก็ได ้

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐได ้

  
มาตรา ๔๑[๕๕]  บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการ

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีก าหนด หรือจงใจยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนั
เป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีควรแจง้ใหท้ราบ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเร่ืองใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัต่อไป และให้ผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งนบัแต่วนัท่ีมีค าวนิิจฉยัวา่มีการ
กระท าดงักล่าว และห้ามมิให้ผูน้ั้นด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นเวลาห้าปีนบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง แต่
ไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีผูน้ั้นไดก้ระท าไปในต าแหน่งดงักล่าว รวมทั้งการไดรั้บเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปิดเผยบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบ
ท่ีมีการยืน่ไวแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียได ้ถา้เป็นประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือการวนิิจฉยัการกระท าความผิด หรือใน
กรณีท่ีเจา้ของบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินนั้นยินยอมใหมี้การเปิดเผยตามหลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  

มาตรา ๔๒[๕๖]  ในการตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๓๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
หมวด ๔ 

การไต่สวนขอ้เท็จจริง 
                   

  
มาตรา ๔๓[๕๗]  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่

สวนขอ้เท็จจริงตามบทบญัญติัในหมวดน้ี ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ประธานวฒิุสภาส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริง
เน่ืองจากไดมี้การเขา้ช่ือร้องขอเพื่อให้วฒิุสภามีมติใหถ้อดถอนผูถู้กกล่าวหาออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๕๙ 
หรือกรณีท่ีผูต้รวจการแผน่ดินส่งเร่ืองใหถ้อดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเน่ืองจากเป็นการกระท าผดิ
มาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง 

(๒) มีกรณีท่ีตอ้งด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงตามมาตรา ๖๖ 

(๓) มีการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามมาตรา 
๗๕ 

(๔) มีเหตุอนัควรสงสัยวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผดิปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระท า
ความผดิตามมาตรา ๘๘ 

(๕) มีการกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ 

(๖)[๕๘] มีกรณีท่ีตอ้งด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงตามมาตรา ๙๙/๑ 

ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดข้ึนจะตอ้งไม่
กระทบถึงสิทธิของบุคคลในกระบวนการยติุธรรม และจะตอ้งไม่ท าใหสิ้ทธิในการต่อสู้คดีของผูถู้กกล่าวหา
ลดนอ้ยลงกวา่ท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย 

  
มาตรา ๔๔  หา้มมิใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริง ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไ้ต่สวนขอ้เท็จจริงเสร็จแลว้และไม่มีพยานหลกัฐาน
ใหม่อนัเป็นสาระส าคญัแก่การไต่สวน 

(๒) ผูถู้กกล่าวหาเป็นบุคคลคนเดียวกบัผูถู้กกล่าวหาในเร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการไต่สวน
ขอ้เทจ็จริงและมูลกรณีแห่งการกล่าวหาเป็นเร่ืองเดียวกนั 

  
มาตรา ๔๔/๑[๕๙] ก่อนด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

จะด าเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐาน เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงเพียงพอต่อการไต่สวน
ขอ้เทจ็จริงก็ได ้ ในการน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายใหพ้นกังานไต่สวนด าเนินการแทนก็ได ้ ใน
การมอบหมายดงักล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายเป็นการเฉพาะเร่ืองหรือมอบหมายไวเ้ป็นการ
ทัว่ไปก็ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  
มาตรา ๔๔/๒[๖๐]  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรั้บเร่ืองกล่าวหาใดไวพ้ิจารณาไต่สวน

ขอ้เทจ็จริงแลว้ บรรดาส่ิงของหรือบนัทึกรวมถึงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีไดม้าตามมาตรา ๔๔/๑ ใหถื้อเป็น
อนัใชไ้ดแ้ละสามารถน ามาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานประกอบส านวนคดีในชั้นไต่สวนขอ้เทจ็จริงได ้
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มาตรา ๔๕[๖๑]  ในการไต่สวนขอ้เท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได ้ ทั้งน้ี การปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

วรรคสอง[๖๒] (ยกเลิก) 
  

มาตรา ๔๕/๑[๖๓]  ในการไต่สวนขอ้เทจ็จริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้
พนกังานไต่สวนด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริง รวบรวมพยานหลกัฐาน และสรุปส านวนเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวนิิจฉยัก็ได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ในการไต่สวนขอ้เทจ็จริง ให้พนกังานไต่สวนท่ีไดรั้บมอบหมายตามวรรคหน่ึงมีอ านาจตาม
มาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) 

  
มาตรา ๔๕/๒[๖๔] ใหห้วัหนา้พนกังานไต่สวนซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหรือก ากบัดูแลในการ

ด าเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐานตามมาตรา ๔๔/๑ หรือการไต่สวนขอ้เทจ็จริงตาม
มาตรา ๔๕/๑ มีอ านาจตามมาตรา ๒๕ (๑) เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเรียกเอกสารหรือหลกัฐานหรือเรียก
บุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า และอ านาจตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๓) 

  
มาตรา ๔๖  หา้มมิใหแ้ต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีเหตุดงัต่อไปน้ีเป็นอนุกรรมการไต่สวน 

(๑)[๖๕] รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาในฐานะอ่ืนท่ี
มิใช่ในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานไต่สวนมาก่อน 

(๒) มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีกล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกบัผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหา 
(๔) เป็นผูก้ล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผูสื้บสันดาน หรือพี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือ

ร่วมบิดาหรือมารดากบัผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดในฐานะญาติหรือเป็นหุน้ส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือ

ขดัแยง้กนัทางธุรกิจกบัผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหา 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการแต่งตั้งบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นอนุกรรมการไต่สวน ให้

อนุกรรมการผูน้ั้นแจง้ต่อประธานกรรมการโดยเร็ว ระหวา่งนั้นหา้มมิให้อนุกรรมการผูน้ั้นยุง่เก่ียวกบัการ
ด าเนินการของคณะอนุกรรมการไต่สวน 

ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาคดัคา้นวา่อนุกรรมการผูใ้ดมีเหตุตาม
วรรคหน่ึงดว้ยโดยอนุโลม 
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การยื่นค าคดัคา้น การพิจารณาค าคดัคา้น และการแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการไต่สวน
แทนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

มาตรา ๔๗  ในการด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงให้แจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ
และก าหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผูถู้กกล่าวหาจะมาช้ีแจงขอ้กล่าวหาแสดงพยานหลกัฐานหรือน าพยาน
บุคคลมาใหป้ากค าประกอบการช้ีแจง 

ในการช้ีแจงขอ้กล่าวหาและการใหป้ากค าของผูถู้กกล่าวหา ใหมี้สิทธิน าทนายความหรือ
บุคคลซ่ึงผูถู้กกล่าวหาไวว้างใจเขา้ฟังในการช้ีแจงหรือให้ปากค าของตนได ้

  
มาตรา ๔๘  กรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน การรับฟังค าช้ีแจงของผูถู้ก

กล่าวหาหรือการถามปากค าผูถู้กกล่าวหาหรือพยาน ตอ้งมีอนุกรรมการไต่สวนอยา่งนอ้ยสองคนร่วมในการ
ด าเนินการในจ านวนนั้นจะตอ้งเป็นอนุกรรมการไต่สวนท่ีเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงคน แต่ถา้
เป็นการรับฟังค าช้ีแจงหรือการถามปากค าบุคคลตามมาตรา ๕๘ จะตอ้งมีอนุกรรมการไต่สวนท่ีเป็น
กรรมการเขา้ร่วมด าเนินการดว้ย 

หา้มมิใหอ้นุกรรมการไต่สวนท าหรือจดัใหท้  าการใด ๆ ซ่ึงเป็นการล่อลวงหรือขู่เขญ็ หรือ
ใหส้ัญญากบัผูถู้กกล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจใหเ้ขาใหถ้อ้ยค าอยา่งใด ๆ ในเร่ืองท่ีกล่าวหานั้น 

  

มาตรา ๔๙  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการไต่สวนให้
คณะอนุกรรมการไต่สวนมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ไดต้ามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  
มาตรา ๕๐  เม่ือด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานเสร็จแลว้ ให้จดัท าส านวนการไต่

สวนขอ้เทจ็จริงเสนอต่อประธานกรรมการ ประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือและต าแหน่งหนา้ท่ีของผูก้ล่าวหาและผูถู้กกล่าวหา 
(๒) เร่ืองท่ีถูกกล่าวหา 
(๓)[๖๖] ขอ้กล่าวหา ค าแกข้อ้กล่าวหา สรุปขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงได้

จากการไต่สวนขอ้เทจ็จริง 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉยัทั้งในปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย 

(๕) บทบญัญติัของกฎหมายท่ียกข้ึนอา้งอิง 
(๖) สรุปความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหา 
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มาตรา ๕๑  เม่ือประธานกรรมการไดรั้บส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจริงตามมาตรา ๕๐ แลว้ 
ใหจ้ดัใหมี้การประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวนั 

เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติใหค้ณะอนุกรรมการไต่สวนชุดเดิมไต่สวนขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ท าการไต่สวนขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมแทนก็ได ้

  
มาตรา ๕๒  หา้มมิใหก้รรมการซ่ึงมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เขา้ร่วมประชุมพิจารณาส านวนการ

ไต่สวนขอ้เทจ็จริง เวน้แต่เป็นกรรมการซ่ึงรู้เห็นเหตุการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเน่ืองจากไดรั้บแต่งตั้งให้
เป็นอนุกรรมการไต่สวน 

  

มาตรา ๕๓[๖๗]  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจริงและมีมติ
วนิิจฉยัวา่ขอ้กล่าวหามีมูลหรือไม่ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉยัวา่ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูลให้
ขอ้กล่าวหานั้นเป็นอนัตกไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูลตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังาน 
ป.ป.ช. จดัใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูเหตุผลท่ีมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดงักล่าวไดต้ามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

มาตรา ๕๔  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติตามมาตรา ๕๓ แลว้ ถา้ขอ้กล่าวหานั้นเป็น
เร่ืองท่ีประธานวุฒิสภาส่งมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผูเ้สียหายยืน่ค  าร้องเพื่อด าเนินคดีกบัผูถู้กกล่าวหาตาม
มาตรา ๔๓ (๒) ใหป้ระธานกรรมการส่งรายงานไปยงัประธานวฒิุสภาหรือแจง้ไปยงัผูเ้สียหาย แลว้แต่กรณี 
โดยเร็ว 

รายงานตามวรรคหน่ึงตอ้งมีลายมือช่ือของกรรมการท่ีเขา้ร่วมการพิจารณาและตอ้งระบุ
ความเป็นมาหรือขอ้กล่าวหา สรุปขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการไต่สวนขอ้เทจ็จริงเหตุผลในการพิจารณาวนิิจฉยั
และบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอา้งอิง 

  

มาตรา ๕๕[๖๘]  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ขอ้กล่าวหาใดมีมูล และขอ้กล่าวหา
นั้นเป็นเร่ืองตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดงักล่าว ผูถู้กกล่าวหาจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปมิไดจ้นกวา่วฒิุสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
จะมีค าพิพากษา แลว้แต่กรณี 
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มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ขอ้กล่าวหาใดมีมูล ใหป้ระธาน
กรรมการส่งรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งความเห็นไปยงั 

(๑)[๖๙] ประธานวุฒิสภา ถา้ขอ้กล่าวหานั้นเป็นเร่ืองตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) 
(๒) อยัการสูงสุด ถา้ผลการไต่สวนขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่มีมูลความผดิอาญาหรือร ่ ารวย

ผดิปกติและผูถู้กกล่าวหาเป็นบุคคลตามมาตรา ๕๘ เวน้แต่อยัการสูงสุด หรือเป็นขา้ราชการการเมืองอ่ืน
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) 

(๓) อยัการสูงสุด ถา้ผลการไต่สวนขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่มีมูลความผดิอาญาหรือร ่ ารวย
ผดิปกติและผูถู้กกล่าวหาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบัสูง 

(๔) ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูถู้กกล่าวหา ถา้ผลการไต่สวนขอ้เทจ็จริง
ปรากฏวา่มีมูลความผดิทางวินยั หรือมีมูลความผิดตอ้งใหพ้น้จากต าแหน่ง และผูถู้กกล่าวหาเป็นเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่ขอ้กล่าวหาใดท่ีประธานวฒิุสภาส่งมาตามมาตรา 
๔๓ (๑) เป็นเร่ืองส าคญั จะแยกท ารายงานเฉพาะขอ้กล่าวหานั้นส่งไปใหว้ฒิุสภาพิจารณาก่อนก็ได ้

  

มาตรา ๕๗  ในระหวา่งการไต่สวนขอ้เทจ็จริง หากปรากฏวา่ผูถู้กกล่าวหาพน้จากต าแหน่ง
หรือพน้จากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการไต่
สวนขอ้เท็จจริงเพื่อจะด าเนินคดีอาญา ด าเนินการทางวนิยั หรือขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน แลว้แต่
กรณี ต่อไปได ้

ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการอนัเน่ืองมาจากความตาย ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงเพื่อขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินต่อไปได ้

  
หมวด ๕ 

การถอดถอนจากต าแหน่ง 
                    

  

มาตรา ๕๘[๗๐]  เม่ือปรากฏวา่ผูด้  ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ีผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผดิปกติ ส่อ
ไปในทางทุจริตต่อหนา้ท่ี ส่อวา่กระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อวา่กระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีใน
การยติุธรรม ส่อวา่จงใจใชอ้  านาจหนา้ท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง วฒิุสภามีอ านาจด าเนินการถอดถอนผูน้ั้นออกจากต าแหน่ง
ไดต้ามบทบญัญติัในหมวดน้ี 
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(๑) นายกรัฐมนตรี 

(๒) รัฐมนตรี 

(๓) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๔) สมาชิกวฒิุสภา 
(๕) ประธานศาลฎีกา 
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๘) อยัการสูงสุด 

(๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(๑๐) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๑๑) ผูต้รวจการแผน่ดิน 

(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

(๑๓) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 

(๑๔) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๕) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

(๑๖) หวัหนา้ส านกัตุลาการทหาร 

(๑๗) รองอยัการสูงสุด 

(๑๘) ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนกังานอยัการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

(๑๙) ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูงหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัอ่ืนท่ีเทียบเท่า” 
  

มาตรา ๕๘/๑[๗๑]  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรั้บรายงานจากผูต้รวจการแผน่ดิน 
ขอใหถ้อดถอนผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภาหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน หรือผูบ้ริหารระดบัสูง อนัเน่ืองมาจากกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวน
ขอ้เทจ็จริงโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึงกระท าการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรงนั้นมีมูล ใหร้ายงานไปยงัประธานวฒิุสภา เพื่อให้
ประธานวฒิุสภาจดัใหมี้การประชุมวฒิุสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวโดยเร็ว และใหน้ า
บทบญัญติัในมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๙  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคนมีสิทธิเขา้ช่ือ
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ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อใหว้ฒิุสภามีมติใหถ้อดถอนผูด้  ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออกจากต าแหน่ง
ได้[๗๒]

 

สมาชิกวฒิุสภาจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่อง
วฒิุสภามีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุ้ฒิสภามีมติใหถ้อดถอนสมาชิกวฒิุสภาออกจาก
ต าแหน่งได ้

  
มาตรา ๖๐  กรณีประชาชนร้องขอใหถ้อดถอนผูด้  ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออกจาก

ต าแหน่ง ตอ้งมีผูริ้เร่ิมรวบรวมรายช่ือจ านวนไม่เกินหน่ึงร้อยคนเพื่อด าเนินการจดัท าค าร้องและรับรอง
ลายมือช่ือของประชาชนท่ีเขา้ช่ือจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคน[๗๓]

 

ผูริ้เร่ิมรวบรวมรายช่ือและผูเ้ขา้ช่ือตอ้งเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา 

ผูริ้เร่ิมรวบรวมรายช่ือตอ้งไปแสดงตนต่อประธานวฒิุสภาก่อนเร่ิมรวบรวมรายช่ือ
ประชาชนผูมี้สิทธิเขา้ช่ือร้องขอ 

  

มาตรา ๖๑  การร้องขอใหถ้อดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ตอ้งท าเป็น
หนงัสือระบุช่ือ อาย ุท่ีอยู ่หมายเลขประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ประชาชนท่ีหมดอาย ุ หรือบตัรหรือหลกัฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได ้ และลง
ลายมือช่ือของผูร้้องขอ โดยระบุวนั เดือน ปี ท่ีลงลายมือช่ือใหช้ดัเจน และตอ้งระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาผู ้
ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๘ เป็นขอ้ ๆ อยา่งชดัเจนวา่มีพฤติการณ์ร ่ ารวยผดิปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อ
หนา้ท่ี ส่อวา่กระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อวา่กระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม หรือส่อ
วา่จงใจใชอ้  านาจหนา้ท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และตอ้งระบุพยานหลกัฐานหรือ
เบาะแสตามสมควรและเพียงพอท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงต่อไปได ้และใหย้ืน่
ค  าร้องขอดงักล่าวต่อประธานวฒิุสภาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูริ้เร่ิมรวบรวมรายช่ือไปแสดง
ตนต่อประธานวุฒิสภา 

  
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรร้องขอใหถ้อดถอนผูด้  ารงต าแหน่งตาม

มาตรา ๕๘ ออกจากต าแหน่ง หรือในกรณีท่ีสมาชิกวฒิุสภาร้องขอใหถ้อดถอนสมาชิกวฒิุสภาออกจาก
ต าแหน่ง ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๖๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๖๓[๗๔]  เม่ือประธานวฒิุสภาไดรั้บค าร้องขอแลว้ ใหป้ระธานวฒิุสภาด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาวา่ค าร้องขอถูกตอ้งและครบถว้นตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา 
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๖๑ หรือมาตรา ๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอ ในกรณีท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง
และครบถว้นแลว้ใหป้ระธานวฒิุสภาส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการตามหมวด ๔ การ
ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นว่าค าร้องขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ใหป้ระธานวฒิุสภาแจง้
ใหผู้ร้้องขอหรือผูริ้เร่ิมทราบโดยเร็วเพื่อด าเนินการใหถู้กตอ้ง โดยผูร้้องขอหรือผูริ้เร่ิมตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จและส่งใหป้ระธานวฒิุสภาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากประธานวุฒิสภา 

ในกรณีท่ีประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องขอท่ีได้แกไ้ขตามวรรคหน่ึง ให้ตรวจสอบค า
ร้องขอดงักล่าวใหเ้สร็จภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอนั้นวา่ไดแ้กไ้ขครบถว้นถูกตอ้งแลว้หรือไม่ 
ในกรณีท่ีเห็นวา่ผูร้้องขอหรือผูริ้เร่ิมไดแ้กไ้ขถูกตอ้งหรือครบถว้น ใหป้ระธานวฒิุสภาส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนขอ้เท็จจริงโดยเร็ว แต่หากเห็นว่าค าร้อง
ขอนั้นมิไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้น ให้ประธานวุฒิสภาส่งค าร้องขอคืนให้แก่ผูร้้องขอหรือผูริ้เร่ิม 
แต่ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิท่ีผูร้้องขอหรือผูริ้เร่ิมจะยืน่ค  าร้องขอในประเด็นดงักล่าวเขา้มาใหม่ 

  

มาตรา ๖๔  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงขา้งมากวา่ขอ้กล่าวหาท่ีมาจากการเขา้ช่ือ
ร้องขอเพื่อใหว้ฒิุสภามีมติถอดถอนผูถู้กกล่าวหาออกจากต าแหน่งมีมูล และไดร้ายงานไปยงัประธาน
วฒิุสภาตามมาตรา ๕๖ (๑) แลว้ ใหป้ระธานวฒิุสภาจดัให้มีการประชุมวฒิุสภาเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว[๗๕]

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานใหน้อกสมยัประชุม ใหป้ระธานวฒิุสภาแจง้ให้
ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อน าความกราบบงัคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการ
ประชุมสมยัวสิามญัเพื่อพิจารณากรณีดงักล่าว และใหป้ระธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

  

มาตรา ๖๕  สมาชิกวฒิุสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงตอ้งกระท าโดยวธีิ
ลงคะแนนลบั มติท่ีให้ถอดถอนผูใ้ดออกจากต าแหน่งใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในหา้ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวุฒิสภา 

ผูใ้ดถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ง ใหผู้น้ั้นพน้จากต าแหน่งหรือใหอ้อกจากราชการนบัแต่
วนัท่ีวฒิุสภามีมติใหถ้อดถอน และใหต้ดัสิทธิผูน้ั้นในการด ารงต าแหน่งใดในทางการเมืองหรือในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือในการรับราชการเป็นเวลาหา้ปี 

มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด และจะมีการร้องขอใหถ้อดถอนบุคคลดงักล่าว
โดยอาศยัเหตุเดียวกนัอีกมิได ้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แลว้แต่กรณี 

เม่ือวุฒิสภามีมติใหถ้อดถอนผูใ้ดออกจากต าแหน่งแลว้ ใหป้ระธานวฒิุสภาแจง้มติให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถู้กถอดถอนจากต าแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยเร็ว 
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หมวด ๖ 

การด าเนินคดีอาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ[๗๖]
 

                   
  

มาตรา ๖๖[๗๗]  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอนัควรสงสัยหรือมีผูก้ล่าวหาวา่ผู ้
ด  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา หรือขา้ราชการการเมืองอ่ืน
ร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผดิต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีหรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืนใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริง
โดยเร็ว เวน้แต่ในกรณีท่ีผูก้ล่าวหามิใช่ผูเ้สียหาย และค ากล่าวหาไม่ระบุพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงต่อไปได ้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงก็ได ้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจวางระเบียบเก่ียวกบัการกล่าวหาตามวรรคหน่ึงได ้

บทบญัญติัตามวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลอ่ืนเป็นตวัการ 
ผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุน รวมทั้งผูใ้ห ้ ผูข้อให ้หรือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามวรรค
หน่ึงเพื่อจูงใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการหรือประวงิการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีดว้ย[๗๘]

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูเ้สียหายจะยืน่ค  าร้องต่อท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎีกากล่าวหาผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธาน
วฒิุสภา วา่กระท าความผดิตามวรรคหน่ึง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหรั้บเร่ืองกล่าวหาผูด้  ารงต าแหน่ง
ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ในกรณีน้ีผูเ้สียหายจะยืน่
ค  าร้องต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกามิได้[๗๙] 

กรณีตามวรรคส่ี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงโดยเร็ว และใหน้ า
บทบญัญติัในหมวด ๔ การไต่สวนขอ้เทจ็จริง และหมวด ๕ การถอดถอนจากต าแหน่ง มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม[๘๐]

 

  
มาตรา ๖๗[๘๑]  (ยกเลิก) 
  

มาตรา ๖๘[๘๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖๙[๘๓]  (ยกเลิก) 
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มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ขอ้กล่าวหามีมูลความผดิตามมาตรา ๖๖ 
ใหป้ระธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งความเห็นไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้อง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งน้ี ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

  

มาตรา ๗๑  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๗๐ มาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
วา่ขอ้กล่าวหาท่ีมาจากการเขา้ช่ือร้องขอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผดิตามมาตรา ๖๖ โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีผูเ้สียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดร้้องทุกขก์ล่าวโทษบุคคล

ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๖๖ วา่ไดก้ระท าความผดิตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา ๖๖ ต่อพนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจซ่ึงมีเขตอ านาจเหนือทอ้งท่ีท่ีเกิดการกระท าความผดิดงักล่าว ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ท่ีไดรั้บค าร้องทุกขก์ล่าวโทษมีอ านาจยืน่ค  าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ เพื่อให้ออกหมายจบับุคคลดงักล่าวได ้
หรือในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอยา่งอ่ืนใหจ้บัไดโ้ดยไม่มีหมายตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหพ้นกังานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจนั้นมีอ านาจจบับุคคลดงักล่าวได ้

ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีจบับุคคลดงักล่าวไว ้ ส่งตวัผูถู้กจบัพร้อมทั้งบนัทึก
การจบัมายงัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในส่ีสิบแปดชัว่โมง 

  
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีไม่จ  าตอ้งมีการควบคุมตวัผูถู้กจบัไว ้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ

ปล่อยตวัผูถู้กจบัไป โดยมีประกนัหรือไม่มีประกนัก็ได ้

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมตวัผูถู้กจบัไว ้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยืน่ค าร้อง
ต่อศาลอาญาเพื่อขอใหศ้าลออกหมายขงัผูถู้กจบัไวไ้ด ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาส าหรับความผดิท่ีมีการร้องทุกขก์ล่าวโทษนั้น 

  
มาตรา ๗๓/๑[๘๔]  กรณีท่ีมีการฟ้องคดีอาญาผูถู้กกล่าวหาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หากการกระท าของผูถู้กกล่าวหาเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายในทางทรัพยสิ์น
หรือเป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืน อยัการสูงสุดอาจยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลมีค าพิพากษาเพิก
ถอนการกระท าหรือค าสั่งอนัมิชอบท่ีเป็นการละเมิดนั้นดว้ยก็ได ้

ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ใหห้น่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใหผู้ถู้กกล่าวหาหรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัความเสียหายนั้นชดใชค้่าเสียหายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้นต่อไป 
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มาตรา ๗๔  เม่ือจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนงัสือ
แจง้ผูถู้กกล่าวหาใหไ้ปรายงานตวัต่อบุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

หากผูถู้กกล่าวหาไม่ไปรายงานตวัตามก าหนด ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้พนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจจดัการใหไ้ดต้วัผูถู้กกล่าวหา เพื่อส่งอยัการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้แต่กรณี 
ด าเนินคดีต่อไป 

การควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาและการปล่อยชัว่คราว ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออยัการสูงสุด แลว้แต่กรณี เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา  ทั้งน้ี ใหน้ า
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๔/๑[๘๕]  ในการด าเนินคดีอาญาตามหมวดน้ี ถา้ผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนี

ไปในระหวา่งถูกด าเนินคดีหรือระหวา่งการพิจารณาของศาล มิใหน้บัระยะเวลาท่ีผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลย
หลบหนีรวมเป็นส่วนหน่ึงของอายคุวาม และเม่ือไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษจ าเลย ถา้จ าเลยหลบหนี
ไปในระหวา่งตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษ มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ 
มาใชบ้งัคบั 

  
หมวด ๗ 

การร้องขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 

                   
  

มาตรา ๗๕[๘๖]  การกล่าวหาวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดร ่ ารวย
ผดิปกติ ใหผู้ก้ล่าวหาด าเนินการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผูถู้กกล่าวหายงัด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองหรือเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือพน้จากต าแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่เกินหา้ปี 
โดยใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวนิิจฉยัเบ้ืองตน้ก่อนวา่พฤติการณ์หรือเร่ืองท่ีกล่าวหานั้นเขา้
หลกัเกณฑท่ี์จะรับไวพ้ิจารณาไดห้รือไม่ ถา้ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูซ่ึ้งไดย้ืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินไวแ้ลว้ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. น าบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินนั้นมาประกอบการ
พิจารณาดว้ย 

ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐพน้จากการด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐเกินหา้ปีแลว้ หา้มมิใหมี้การกล่าวหาผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นตามวรรคหน่ึงอีก แต่ไม่เป็นการตดัอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะ
ยกค ากล่าวหาท่ีไดมี้การกล่าวหาไวแ้ลว้หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
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เจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นร ่ ารวยผดิปกติข้ึนไต่สวนได ้ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นพน้จากการด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๗๖[๘๗]  การกล่าวหาตามมาตรา ๗๕ จะท าดว้ยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือก็ได ้ ทั้งน้ี 

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

มาตรา ๗๗[๘๘]  ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีกล่าวหาเขา้หลกัเกณฑต์ามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีท่ีมีเหตุ
อนัควรสงสัยวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผดิปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนขอ้เทจ็จริง ต่อไป 

  
มาตรา ๗๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวา่ทรัพยสิ์นรายใดของผูถู้ก

กล่าวหาเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร ่ ารวยผดิปกติและมีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่จะมีการโอน ยกัยา้ย แปร
สภาพ หรือซุกซ่อนทรัพยสิ์นดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออกค าสั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้น
ไวช้ัว่คราว  ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูถู้กกล่าวหาท่ีจะยืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัเพื่อขอรับทรัพยสิ์นนั้นไปใชป้ระโยชน์
โดยมีหรือไม่มีประกนัหรือหลกัประกนัก็ได ้

เม่ือมีการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นชัว่คราวตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. จดัให้
มีการพิสูจน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาไม่สามารถแสดงหลกัฐานไดว้า่ทรัพยสิ์นท่ีถูก
ยดึหรืออายดัชัว่คราวมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการร ่ ารวยผิดปกติ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจยดึหรืออายดั
ทรัพยสิ์นนั้นไวต่้อไป จนกวา่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวา่ขอ้กล่าวหาไม่มีมูลซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่
วนัยดึหรืออายดั หรือจนกวา่จะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหย้กฟ้องในคดีนั้น แต่ถา้สามารถพิสูจน์ไดก้็ใหคื้น
ทรัพยสิ์นแก่ผูน้ั้น 

  
มาตรา ๗๙  เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนขอ้เท็จจริง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งใหผู้ถู้ก

กล่าวหาแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูถู้กกล่าวหาตามรายการ วธีิการและภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัแต่ไม่เกินหกสิบวนั 

  

มาตรา ๘๐  ถา้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและมีมติวา่ผูถู้กกล่าวหาร ่ ารวย
ผดิปกติ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ในกรณีเป็นผูถู้กกล่าวหาตามมาตรา ๖๖ ใหป้ระธานกรรมการส่งเร่ืองใหอ้ยัการสูงสุด
ยืน่ค  าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อขอใหศ้าลสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็น
ของแผน่ดิน 

(๒)[๘๙] ในกรณีผูถู้กกล่าวหาเป็นผูด้  ารงต าแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หวัหนา้ส านกัตุลาการทหาร รอง
อยัการสูงสุด หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง ใหป้ระธานกรรมการส่งเร่ืองให้อยัการสูงสุดยืน่ค  าร้องต่อศาล ซ่ึง
มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอใหศ้าลสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 

(๓) ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นผูด้  ารงต าแหน่งอยัการสูงสุด ใหป้ระธานกรรมการยืน่ค าร้อง
ต่อศาลซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอใหศ้าลสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 

(๔) ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมิใช่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้
ประธานกรรมการส่งเร่ืองให้อยัการสูงสุดยืน่ค  าร้องต่อศาลซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้
ศาลสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน และใหป้ระธานกรรมการแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้ง
ถอดถอนผูถู้กกล่าวหาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก โดยใหถื้อวา่กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี เวน้
แต่กรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการ
ตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง หรือขา้ราชการ
อยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ใหป้ระธานกรรมการแจง้ไปยงัประธาน
คณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอยัการ 
แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายวา่ดว้ยการ
จดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

กรณีตาม (๑) และ (๒) เม่ืออยัการสูงสุดไดรั้บรายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้ เห็นวา่รายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งใหย้งัไม่
สมบูรณ์พอท่ีจะด าเนินคดีได ้ ใหอ้ยัการสูงสุดแจง้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดย
ใหร้ะบุขอ้ท่ีไม่สมบูรณ์นั้นใหค้รบถว้นในคราวเดียวกนั ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. และอยัการ
สูงสุด ตั้งคณะท างานข้ึนคณะหน่ึง โดยมีผูแ้ทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนฝ่ายละเท่ากนัเพื่อด าเนินการรวบรวม
พยานหลกัฐานใหส้มบูรณ์ แลว้ส่งใหอ้ยัการสูงสุดเพื่อยืน่ค  าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือศาลซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แลว้แต่กรณี เพื่อขอใหศ้าลสั่งให้
ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินต่อไป ในกรณีท่ีคณะท างานดงักล่าวไม่อาจหาขอ้ยติุเก่ียวกบัการด าเนินคดีได ้
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจยืน่ค  าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ศาลซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แลว้แต่กรณี เพื่อขอใหศ้าลสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 

ในการด าเนินคดีตามวรรคหน่ึงใหไ้ดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล โดยกรณีตาม (๒) (๓) 
และ (๔) ใหน้ าประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม[๙๐]
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มาตรา ๘๑  ให้อยัการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แลว้แต่กรณี ด าเนินการยืน่ค  าร้องเพื่อ

ขอใหศ้าลสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในคดีท่ีร้องขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน ใหผู้ถู้กกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ท่ีตอ้ง
แสดงใหศ้าลเห็นวา่ทรัพยสิ์นดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการร ่ ารวยผดิปกติ 

  
มาตรา ๘๑/๑[๙๑]  ในกรณีท่ีมีค าสั่งของศาลอนัเป็นท่ีสุดใหย้กค าร้องของอยัการสูงสุดหรือ

ประธานกรรมการท่ียืน่ตามมาตรา ๘๑ และถา้ผูถู้กกล่าวหามิใช่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง และไดถู้ก
ลงโทษทางวนิยัไปก่อนโดยอาศยัเหตุท่ีมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่ผูถู้กกล่าวหาร ่ ารวยผดิปกติให้
ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาสั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษและด าเนินการใหผู้น้ั้นไดรั้บความเป็นธรรมตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ ในกรณีท่ีไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัดงักล่าว ใหด้ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว
หา้มไม่ใหห้น่วยงานของรัฐยกอายคุวามใดข้ึนอา้งอนัจะเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคล
ดงักล่าวได ้

ในกรณีผูถู้กกล่าวหาท่ีถูกด าเนินคดีตามวรรคหน่ึงเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการใหผู้ถู้กกล่าวหานั้นไดรั้บความเป็นธรรมตามสมควรตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับการด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้น แลว้แต่กรณี 
และใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

มาตรา ๘๒  การโอนหรือการกระท าใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีได้
กระท าหลงัจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผู ้
ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๗๙ ถา้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออยัการสูงสุด แลว้แต่กรณี มีค าขอโดยท าเป็นค า
ร้อง ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงบัการกระท านั้น ๆ ได ้ เวน้แต่ผูรั้บโอนหรือผูรั้บประโยชน์จะ
แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่ศาลวา่ตนไดรั้บโอนทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน 

  

มาตรา ๘๓  ถา้ศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นของผูถู้กกล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่
ร ่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติตกเป็นของแผน่ดิน แต่ไม่สามารถบงัคบัคดีเอาแก่ทรัพยสิ์น
เหล่านั้นไดท้ั้งหมดหรือไดแ้ต่บางส่วน ใหบ้งัคบัคดีเอาแก่ทรัพยสิ์นอ่ืนของผูถู้กกล่าวหาไดภ้ายในอายคุวาม
สิบปี แต่ตอ้งไม่เกินมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีศาลสั่งใหต้กเป็นของแผน่ดิน 
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หมวด ๘ 

การตรวจสอบเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ[๙๒]
 

                   
  

มาตรา ๘๔[๙๓]  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐดงัต่อไปน้ี วา่กระท า
ความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีในการยติุธรรม ใหก้ล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือ
พน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่เกินหา้ปี 

(๑) ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ 

(๒) ผูพ้ิพากษาและตุลาการ 

(๓) พนกังานอยัการ 

(๔) เจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานของศาลและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

(๕) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๖) เจา้หนา้ท่ีของรัฐในส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและส านกังานเลขาธิการ
วฒิุสภา 

(๗) เจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนั้น 

(๘) เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงกระท าความผดิในลกัษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ด าเนินการ  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๙) เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงร่วมกระท าความผดิกบับุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ 
(๘) 

การกล่าวหาตามวรรคหน่ึงจะท าดว้ยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือก็ได ้ ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นตวัการ 
ผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนดว้ย 

ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยอายคุวาม ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามวรรค
หน่ึงไดพ้น้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไปเกินหา้ปีแลว้ ยอ่มไม่เป็นการตดัอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ีจะยกค ากล่าวหาท่ีไดมี้การกล่าวหาไวแ้ลว้หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
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หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐนั้นกระท าผิดข้ึนไต่สวนได ้ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองพน้จากต าแหน่งหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๘๕  ค ากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือและท่ีอยูข่องผูก้ล่าวหา 
(๒) ช่ือหรือต าแหน่งของผูถู้กกล่าวหา 
(๓) ขอ้กล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผดิตามขอ้กล่าวหา พร้อมพยานหลกัฐาน

หรืออา้งพยานหลกัฐาน 

  

มาตรา ๘๖  หา้มมิใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกค ากล่าวหาตามมาตรา ๘๔ ท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ีข้ึนพิจารณา 

(๑) เร่ืองท่ีมีขอ้กล่าวหาหรือประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดว้นิิจฉยัเสร็จ
เด็ดขาดแลว้ และไม่มีพยานหลกัฐานใหม่ซ่ึงเป็นสาระส าคญัแห่งคดี หรือ 

(๒)[๙๔] เร่ืองท่ีเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกนัและศาลประทบัฟ้องหรือพิพากษาหรือมี
ค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว้ เวน้แต่คดีนั้นไดมี้การถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีท่ีศาลยงัมิไดว้นิิจฉยัใน
เน้ือหาแห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกค ากล่าวหานั้นข้ึนพิจารณาก็ได ้

  
มาตรา ๘๗[๙๕]  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเร่ืองกล่าวหาท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี

ข้ึนพิจารณาก็ได ้

(๑) เร่ืองท่ีไม่ระบุพยานหลกัฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระท าชดัเจนเพียง
พอท่ีจะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงได ้

(๒) เร่ืองท่ีล่วงเลยมาแลว้เกินหา้ปีนบัแต่วนัเกิดเหตุจนถึงวนัท่ีมีการกล่าวหา และเป็นเร่ือง
ท่ีไม่อาจหาพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงต่อไปได ้

(๓) เร่ืองท่ีเป็นการกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่การด าเนินการ
ต่อผูถู้กกล่าวหาตามกฎหมายอ่ืนเสร็จส้ินและเป็นไปโดยชอบแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่การ
ด าเนินการนั้นไม่เท่ียงธรรม 

  

มาตรา ๘๗/๑[๙๖]  เร่ืองท่ีกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐเร่ืองใดท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นรับไวพ้ิจารณา ถา้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม หรือเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่เป็นกรณีท่ีอยู่
ในอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจเรียกให้หน่วยงานนั้นโอนเร่ือง
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และส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการต่อไปตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีได ้

  

มาตรา ๘๘  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรั้บค ากล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามมาตรา ๘๔ 
หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดกระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าความผดิต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนขอ้เทจ็จริง 

  
มาตรา ๘๙  ในกรณีท่ีผูเ้สียหายไดร้้องทุกขห์รือมีผูก้ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนให้

ด าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ อนัเน่ืองมาจากไดก้ระท าการตามมาตรา ๘๘ ให้
พนกังานสอบสวนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการร้องทุกขห์รือ
กล่าวโทษเพื่อจะด าเนินการตามบทบญัญติัในหมวดน้ี ในการน้ีหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว้เห็น
วา่เร่ืองดงักล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา ๘๘ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเร่ืองกลบัไปยงัพนกังานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาต่อไป 

  

มาตรา ๘๙/๑[๙๗]  ในกรณีท่ีมีการควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาไวใ้นอ านาจของศาลเน่ืองจากมี
การจบัผูถู้กกล่าวหาไวร้ะหวา่งด าเนินคดีตามมาตรา ๘๙ ใหพ้นกังานสอบสวนมีอ านาจขอใหศ้าลควบคุมตวั
ผูถู้กกล่าวหาไวไ้ดต่้อไป และใหพ้นกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบแจง้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อ
ด าเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาโดยไม่ตอ้งส่งเร่ืองมาใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการ 

กรณีท่ีพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการมีค าสั่งไม่ฟ้องผูถู้กกล่าวหา ใหร้ายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดงักล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกส านวนการสอบสวนพร้อม
พยานหลกัฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการมาพิจารณาหรือไต่สวน
ขอ้เทจ็จริงใหม่ก็ได ้

การด าเนินการของพนกังานสอบสวนตามวรรคหน่ึง ยอ่มไม่ตดัอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท่ีจะด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงเอง หรือมอบหมายใหพ้นกังานไต่สวนเขา้ร่วมสอบสวนกบั
พนกังานสอบสวนก็ได ้

ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนของผูถู้กกล่าวหา
ด าเนินการทางวนิยัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ท่ีใชบ้งัคบักบัผูถู้กกล่าวหานั้นดว้ย 
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มาตรา ๘๙/๒[๙๘]  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเร่ืองท่ีมีการ
กล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ วา่กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าความผดิ
ต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนด าเนินการทางวนิยัหรือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี แลว้แต่
กรณี หรือส่งเร่ืองใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได ้

  
มาตรา ๘๙/๓[๙๙]  เม่ือพนกังานสอบสวนไดรั้บเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้ ให้

ด าเนินการสอบสวนความผดิในเร่ืองท่ีมีการกล่าวหาร้องเรียนต่อไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญาแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยใหพ้นกังานสอบสวนแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้
อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนของผูถู้กกล่าวหาด าเนินการทางวินยัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ีใช้
บงัคบักบัผูถู้กกล่าวหานั้นดว้ย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของพนกังานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการตามวรรคหน่ึง ใหส้ั่งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรืออาจเรียกส านวนการสอบสวนมาด าเนินการ
ไต่สวนขอ้เทจ็จริงใหม่ได ้ โดยถือวา่การด าเนินการของพนกังานสอบสวนไม่เสียไปและอาจถือเป็นส านวน
การไต่สวนขอ้เทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้

ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนของผูถู้กกล่าวหาไดด้ าเนินการทาง
วนิยัไปตามวรรคหน่ึง และไดมี้ค าสั่งลงโทษทางวนิยัผูถู้กกล่าวหา ในการลงโทษทางวนิยัดงักล่าวใหบ้งัคบั
ตามมาตรา ๘๙/๔ 

  

มาตรา ๘๙/๔[๑๐๐]  ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนไดรั้บเร่ืองจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหด้ าเนินการไปตามอ านาจหนา้ท่ี ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอด
ถอนด าเนินการสอบสวนความผดิไปตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ ท่ีใชบ้งัคบัส าหรับการ
ด าเนินการทางวินยัของผูถู้กกล่าวหาหรือการแต่งตั้งถอดถอนส าหรับผูถู้กกล่าวหานั้น แลว้รายงานผลการ
ด าเนินการใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการและใหมี้ผลบงัคบัตามมาตรา ๙๒ 

เม่ือได้รับทราบรายงานตามวรรคหน่ึงแลว้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการ
ด าเนินการเก่ียวกบัวินัย หรือการด าเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้งถอดถอนนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจด าเนินการตามมาตรา ๙๕ ก็ได ้

  

มาตรา ๙๐  ในการไต่สวนขอ้เท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการให้ผูถู้ก
กล่าวหายงัคงปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปอาจจะก่อความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่
สวนขอ้เท็จจริง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเร่ืองใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาสั่งพกัราชการหรือพกั
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งาน เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาไดส้ั่งพกั
ราชการหรือพกังาน แลว้ต่อมาผลการไต่สวนขอ้เท็จจริงปรากฏว่าขอ้กล่าวหาไม่มีมูล ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาทราบเพื่อด าเนินการสั่งให้ผูถู้กกล่าวหากลบัเขา้รับราชการ
หรือท างานในต าแหน่งเดิม 

  
มาตรา ๙๑  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนขอ้เทจ็จริงแลว้มีมติวา่ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูล

ให้ขอ้กล่าวหานั้นเป็นอนัตกไป ขอ้กล่าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดใหด้ าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ถา้มีมูลความผดิทางวินยั ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๙๒ 

(๒) ถา้มีมูลความผดิทางอาญา ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๙๗ 

  
มาตรา ๙๒  ในกรณีมีมูลความผดิทางวนิยั เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณา

พฤติการณ์แห่งการกระท าความผดิแลว้มีมติวา่ผูถู้กกล่าวหาผูใ้ดไดก้ระท าความผดิวนิยั ใหป้ระธาน
กรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู ่ พร้อมทั้งความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอด
ถอนผูถู้กกล่าวหาผูน้ั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวนิยัตามฐานความผดิท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติโดยไม่
ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิยัอีก ในการพิจารณาโทษทางวนิยัแก่ผูถู้กกล่าวหา ใหถื้อวา่รายงาน
เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวนิยัของคณะกรรมการ
สอบสวนวนิยั ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ 
แลว้แต่กรณี 

กรณีผูถู้กกล่าวหาเป็นขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
ขา้ราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง หรือ
ขา้ราชการอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ใหป้ระธานกรรมการส่งรายงานและ
เอกสารท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งความเห็นไปยงัประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการโดยเร็ว โดยใหถื้อเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นส่วนหน่ึงของส านวนการสอบสวนดว้ย และเม่ือด าเนินการไดผ้ลประการใดแลว้ใหแ้จง้ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้ค าสั่งลงโทษทางวนิยัหรือวนัท่ีไดมี้ค าวนิิจฉยั
วา่ไม่มีความผดิวนิยั 

ส าหรับผูถู้กกล่าวหาซ่ึงไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัวนิยั เม่ือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ผูถู้กกล่าวหาดงักล่าวไดก้ระท าผดิในเร่ืองท่ีถูกกล่าวหา ใหป้ระธานกรรมการ



ส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู ่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยงัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้
อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป 

  

มาตรา ๙๓  เม่ือไดรั้บรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหน่ึงและวรรคสามแลว้ ให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ือง และ
ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดงักล่าวไปใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกค าสั่ง 

  
มาตรา ๙๔  ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูใ้ดละเลยไม่ด าเนินการตาม

มาตรา ๙๓ ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูน้ั้นกระท าความผดิวนิยัหรือกฎหมายตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ 

  

มาตรา ๙๕  ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาไม่ด าเนินการทางวินยัตามมาตรา 
๙๓ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการด าเนินการทางวินยัของผูบ้งัคบับญัชาตามมาตรา ๙๓ ไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่เหมาะสม ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยงันายกรัฐมนตรี และใหน้ายกรัฐมนตรีมี
อ านาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควรหรือในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งใหค้ณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอ่ืนซ่ึงมีหนา้ท่ี
ควบคุมดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ หรือคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีบริหารรัฐวสิาหกิจ หรือผูส้ั่งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ แลว้แต่กรณี พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง
เหมาะสมต่อไปก็ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาผูน้ั้นเป็นขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิ
พิจารณาคดีปกครอง หรือขา้ราชการอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ความเห็นไปยงัประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี 

  

มาตรา ๙๖[๑๐๑]  ผูถู้กกล่าวหาท่ีถูกลงโทษตามมาตรา ๘๙/๔ หรือมาตรา ๙๓ จะใชสิ้ทธิ
อุทธรณ์ดุลพินิจในการก าหนดโทษของผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ ก็ได ้ ทั้งน้ี ตอ้งใช้สิทธิดงักล่าวภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บทราบค าสั่งดงักล่าว 
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มาตรา ๙๗  ในกรณีท่ีขอ้กล่าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่มีความผิดทางอาญา ให้
ประธานกรรมการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัอยัการสูงสุด หรือฟ้องคดีต่อศาลกรณีผูถู้กกล่าวหา
เป็นอยัการสูงสุด เพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถื้อวา่รายงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและใหศ้าล
ประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาโดยไม่ตอ้งไต่สวนมูลฟ้อง 

เม่ืออยัการสูงสุดไดรั้บรายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามวรรคหน่ึงแลว้ เห็นวา่รายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งใหย้งัไม่สมบูรณ์
พอท่ีจะด าเนินคดีได ้ใหอ้ยัการสูงสุดแจง้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยใหร้ะบุขอ้
ท่ีไม่สมบูรณ์นั้นใหค้รบถว้นในคราวเดียวกนั ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. และอยัการสูงสุดตั้ง
คณะท างานข้ึนโดยมีผูแ้ทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนฝ่ายละเท่ากนัเพื่อด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานให้
สมบูรณ์แลว้ส่งใหอ้ยัการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีท่ีคณะท างานดงักล่าวไม่อาจหาขอ้ยติุเก่ียวกบัการ
ด าเนินการฟ้องคดีได ้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความใหฟ้้องคดีแทน 

ในกรณีผูถู้กกล่าวหาเป็นขา้ราชการทหาร ให้อยัการสูงสุดเป็นผูฟ้้องคดีโดยถือเป็นอยัการ
ทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให้อยัการทหารเป็นผูฟ้้องคดีแทนก็
ได้[๑๐๒]

 

  

มาตรา ๙๘[๑๐๓]  เม่ือจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๗๒ 
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๔/๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๘/๑[๑๐๔]  กรณีท่ีมีการฟ้องผูถู้กกล่าวหาเป็นคดีอาญาต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจในการ

พิจารณาคดี ใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดียดึรายงานและส านวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็น
หลกัในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานเพิ่มเติมไดต้ามท่ีเห็นควร 

ในการด าเนินคดีตามวรรคหน่ึง ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบไต่
สวน  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ทหารดว้ยโดยอนุโลม เวน้แต่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาล
ทหารสูงสุดก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๙๘/๒[๑๐๕]  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๗๓/๑ มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐดว้ยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ ขอ้กล่าวหาใดมีมูลความผดิตามมาตรา 
๙๑ นอกจากด าเนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แลว้หากปรากฏขอ้เท็จจริงในการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่ผูถู้กกล่าวหาไดอ้นุมติัหรืออนุญาตใหสิ้ทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่
บุคคลใดไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ทางราชการ ให้
ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู ่ พร้อมทั้งความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอใหศ้าลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาใหย้กเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีผู ้
ถูกกล่าวหาไดอ้นุมติัหรืออนุญาตนั้นดว้ย 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึง
โดยอนุโลม 

  

หมวด ๘/๑ 

การด าเนินคดีอาญาเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ 

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ และเอกชน[๑๐๖]
 

                   
  

มาตรา ๙๙/๑[๑๐๗]  การกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่ง
ประเทศ และบุคคลใด วา่กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/

๕ ใหก้ล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
การกล่าวหาตามวรรคหน่ึงจะท าดว้ยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือก็ได ้ ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๘๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๙/๒[๑๐๘]  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเร่ืองกล่าวหาท่ีมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี ข้ึนพิจารณาก็ได ้

(๑) เร่ืองท่ีไม่ระบุพยานหลกัฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระท าชดัเจนเพียง
พอท่ีจะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงได ้

(๒) เร่ืองท่ีล่วงเลยมาแลว้เกินหา้ปีนบัแต่วนัเกิดเหตุจนถึงวนัท่ีมีการกล่าวหา และเป็นเร่ือง
ท่ีไม่อาจหาพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงต่อไปได ้

(๓) เร่ืองท่ีเป็นการกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่ง
ประเทศ และบุคคลใดซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่การด าเนินการต่อผูถู้กกล่าวหาตามกฎหมายอ่ืนเสร็จ
ส้ินและเป็นไปโดยชอบแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่การด าเนินการนั้นไม่เท่ียงธรรม 
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ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๘๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยค าวา่ “ศาล” ใหห้มายความรวมถึง
ศาลในต่างประเทศดว้ย 

  
มาตรา ๙๙/๓[๑๐๙]  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรั้บค ากล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ 

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ และบุคคลใดตามมาตรา ๙๙/๑ หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ และบุคคลใดกระท าความผดิตามมาตรา ๑๒๓/๒ 
มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหมวด ๔ การ
ไต่สวนขอ้เทจ็จริง 

  
มาตรา ๙๙/๔[๑๑๐]  ในกรณีท่ีผูเ้สียหายไดร้้องทุกขห์รือมีผูก้ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน

ใหด้ าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ และบุคคลใด อนั
เน่ืองมาจากไดก้ระท าการตามมาตรา ๙๙/๓ ใหพ้นกังานสอบสวนส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการร้องทุกขห์รือกล่าวโทษเพื่อจะด าเนินการตามบทบญัญติัในหมวดน้ี  ในการน้ี 
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว้เห็นวา่เร่ืองดงักล่าวมิใช่กรณีตามมาตรา ๙๙/๓ ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ส่งเร่ืองกลบัไปยงัพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา
ต่อไป 

  
มาตรา ๙๙/๕[๑๑๑]  ในกรณีท่ีมีการควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาไวใ้นอ านาจของศาลเน่ืองจากมี

การจบัผูถู้กกล่าวหาไวร้ะหวา่งด าเนินคดีตามมาตรา ๙๙/๔ ใหพ้นกังานสอบสวนมีอ านาจขอใหศ้าลควบคุม
ตวัผูถู้กกล่าวหาไวไ้ดต่้อไป และใหพ้นกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบแจง้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อ
ด าเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ตอ้งส่งเร่ืองมาใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการ 

กรณีท่ีพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการมีค าสั่งไม่ฟ้องผูถู้กกล่าวหา ใหร้ายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดงักล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรียกส านวนการสอบสวนพร้อม
พยานหลกัฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการมาพิจารณาหรือไต่สวน
ขอ้เทจ็จริงใหม่ก็ได ้

การด าเนินการของพนกังานสอบสวนตามวรรคหน่ึง ยอ่มไม่ตดัอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท่ีจะด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงเอง หรือมอบหมายใหพ้นกังานไต่สวนเขา้ร่วมสอบสวนกบั
พนกังานสอบสวนก็ได ้
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มาตรา ๙๙/๖[๑๑๒]  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเร่ืองท่ีมีการ
กล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ และบุคคลใดวา่กระท าความผดิ
ตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ใหพ้นกังาน
สอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได ้

  

มาตรา ๙๙/๗[๑๑๓]  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนขอ้เทจ็จริงแลว้มีมติวา่ขอ้กล่าวหาใด
ไม่มีมูลใหข้อ้กล่าวหานั้นเป็นอนัตกไป ขอ้กล่าวหาใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่มีมูลความผดิทาง
อาญา ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๙๗ และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๘/๑ มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

  
หมวด ๙ 

การขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

                   
  

มาตรา ๑๐๐  หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดด าเนินกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบัหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผู ้
นั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีอ านาจก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีอ านาจก ากบั ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึ้งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเขา้เป็นคู่สัญญากบัรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน  ทั้งน้ี ไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรือเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาใน
ลกัษณะดงักล่าว 

(๔) เขา้ไปมีส่วนไดเ้สียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตวัแทน พนกังานหรือลูกจา้งใน
ธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบั ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ผูน้ั้นสังกดัอยูห่รือปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขดัหรือแยง้ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น 
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เจา้หนา้ท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีตอ้งหา้มมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหน้ าบทบญัญติัในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัคู่สมรสของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดย
ใหถื้อวา่การด าเนินกิจการของคู่สมรสดงักล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

  
มาตรา ๑๐๑  ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๐๐ มาใช้บงัคบักบัการด าเนินกิจการของผูซ่ึ้งพน้

จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐมาแลว้ยงัไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เวน้แต่การเป็นผูถื้อหุ้นไม่เกินร้อยละหา้ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดใ้นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงมิใช่บริษทัท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  

มาตรา ๑๐๒  บทบญัญติัมาตรา ๑๐๐ มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการด าเนินกิจการของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจก ากบั ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัจ ากดัหรือ
บริษทัมหาชนจ ากดัมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีหน่วยงานของรัฐถือ
หุน้หรือเขา้ร่วมทุน 

  

มาตรา ๑๐๓  หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย หรือกฎ ขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เวน้แต่การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลกัเกณฑแ์ละ
จ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบญัญติัในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของผูซ่ึ้งพน้
จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐมาแลว้ยงัไม่ถึงสองปีดว้ยโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๐๓/๑[๑๑๔]  บรรดาความผดิท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ใหถื้อเป็นความผดิฐานทุจริตต่อ
หนา้ท่ีหรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดว้ย 

  
หมวด ๙/๑ 

การส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต[๑๑๕]
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มาตรา ๑๐๓/๒[๑๑๖]  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่ คดีใดสมควรจดัใหมี้มาตรการ
คุม้ครองช่วยเหลือแก่ผูก้ล่าวหา ผูเ้สียหาย ผูท้  าค  าร้อง ผูร้้องทุกขก์ล่าวโทษ ผูใ้หถ้อ้ยค า หรือผูท่ี้แจง้เบาะแส
หรือขอ้มูลใดเก่ียวกบัการทุจริตต่อหนา้ท่ี การร ่ ารวยผดิปกติ หรือขอ้มูลอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อด าเนินการใหมี้มาตรการในการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว โดยใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าวเป็นพยานท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
ความเห็นดว้ยวา่สมควรใชม้าตรการทัว่ไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดงักล่าวส าหรับบุคคลเหล่านั้น
ดว้ย 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย อนามยั ช่ือเสียง ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอยา่งหน่ึง
อยา่งใดของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือสามี ภริยา ผูบุ้พการี ผูสื้บสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว เพราะมีการกระท าผดิอาญาโดยเจตนา เน่ืองจากการด าเนินการหรือการใหถ้อ้ยค า 
หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหบุ้คคลนั้นมีสิทธิยืน่ค  าร้องต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าท่ีจ  าเป็นและสมควรตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพยานในคดีอาญาดว้ย 

  

มาตรา ๑๐๓/๓[๑๑๗]  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. จดัใหมี้เงินสินบนแก่บุคคลตามมาตรา ๓๐ 
หรืออาจจดัใหมี้รางวลัตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี จาก
งบประมาณตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

มาตรา ๑๐๓/๔[๑๑๘]  ในกรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่การด าเนินการหรือใหถ้อ้ยค า หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูลของบุคคล
ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งยิง่ และสมควรไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็น
แบบอยา่งแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชนโดยทัว่ไป ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน และระดบัต าแหน่งใหแ้ก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑว์ธีิการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๑๐๓/๕[๑๑๙]  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหน่ึง เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เม่ือ

บุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่หากยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีในสังกดัเดิมต่อไป อาจถูกกลัน่แกลง้
หรือไดรั้บการปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองจากการกล่าวหาหรือการใหถ้อ้ยค า หรือแจง้เบาะแสหรือ
ขอ้มูลนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว้เห็นวา่มีพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้อนัควรเช่ือไดว้า่น่าจะมี
เหตุดงักล่าว ใหเ้สนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือมีมาตรการอ่ืนใด
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
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มาตรา ๑๐๓/๖[๑๒๐]  บุคคลหรือผูถู้กกล่าวหารายใดซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกระท า

ความผดิกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผูถู้กกล่าวหารายอ่ืน หากไดใ้หถ้อ้ยค า หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูลอนั
เป็นสาระส าคญัในการท่ีจะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการวินิจฉยัช้ีมูลการกระท าผดิของเจา้หนา้ท่ีของรัฐราย
อ่ืนนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกนัผูน้ั้นไวเ้ป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได ้ ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

  

มาตรา ๑๐๓/๗[๑๒๑]  ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการจดัท าขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไวใ้นระบบขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้

เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ในกรณีท่ีมีการท าสัญญาระหวา่ง
หน่วยงานของรัฐกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐนั้น มีหนา้ท่ีแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน
ของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบญัชีงบดุลปกติท่ียืน่ประจ าปี เพื่อใหมี้การตรวจสอบเก่ียวกบัการใช้
จ่ายเงินและการค านวณภาษีเงินไดใ้นโครงการท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐดงักล่าว  ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่บุคคล
หรือนิติบุคคลใดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และกรณีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการช าระภาษีเงินไดข้องบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แลว้แต่กรณี ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจประสานงานและสั่งใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งรับเร่ืองดงักล่าวไป
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี แลว้ใหห้น่วยงานของรัฐนั้นมีหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบต่อไป 

นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร 
เพื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากการใชอ้  านาจหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการก าหนดมาตรการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐ
รับไปปฏิบติั ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งใหห้น่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการไปตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการในเร่ืองนั้นแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได ้

  

มาตรา ๑๐๓/๘[๑๒๒]  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน่ึง โดยหน่วยงานของ
รัฐจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
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ด าเนินการดงักล่าว และใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใน
กรณีดงักล่าวดว้ย 

หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความผดิทางวนิยัหรือเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือตอ้งพน้จากต าแหน่ง แลว้แต่กรณี 

  

มาตรา ๑๐๓/๙[๑๒๓]  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จดัใหมี้การเปิดเผยกระบวนการและขั้นตอน
การไต่สวนขอ้เทจ็จริงของคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการไต่สวนเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้ โดยใหมี้การ
จดัท าขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นระบบขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังาน ป.ป.ช.  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีดว้ย 

  
หมวด ๙/๒ 

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั[๑๒๔]
 

                   
  

มาตรา ๑๐๓/๑๐[๑๒๕]  ใหมี้กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั
จ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหา้คนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัคนหน่ึงและกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าจงัหวดั ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ใหผู้อ้  านวยการส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 

  

มาตรา ๑๐๓/๑๑[๑๒๖]  ผูมี้สิทธิเขา้รับการสรรหากรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจงัหวดัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีคุณสมบติั 

(๑) เป็นผูมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ 
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

(๓) มีสัญชาติไทย 

(๔) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบหา้ปีบริบูรณ์ 

(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดบัไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นท่ียอมรับในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผูซ่ึ้งองคก์ารพฒันาเอกชนหรือองคก์รวชิาชีพท่ีมี
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กฎหมายรับรองและปฏิบติังานมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบปีโดยองคก์ารพฒันาเอกชนหรือ
องคก์รวชิาชีพใหก้ารรับรอง 

(ข) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) วกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๒) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

(๕) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุก แมว้า่คดีนั้นจะยงัไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษหรือ
เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

(๗) เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะร ่ ารวย
ผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 

(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

  

มาตรา ๑๐๓/๑๒[๑๒๗]  ในการแต่งตั้งกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ า
จงัหวดั ใหมี้คณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงมีจ านวนหา้คน ท าหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอ
รายช่ือเป็นกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

(๒) อยัการจงัหวดั 

(๓) ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 

(๔) ผูอ้  านวยการส านกัตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดั 

(๕) รองผูอ้  านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั (ฝ่ายทหาร) 
ในกรณีท่ีมีกรรมการสรรหาตามวรรคหน่ึงไม่ครบจ านวน ใหด้ าเนินการไปตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

ใหร้องเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็น
ประธานกรรมการสรรหา ผูอ้  านวยการส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหา 

  

มาตรา ๑๐๓/๑๓[๑๒๘]  การคดัเลือกกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ า
จงัหวดัให้ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ใหผู้มี้สิทธิเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ า
จงัหวดัยืน่ความประสงคเ์พื่อเขา้รับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหาโดยใหแ้จง้ความประสงคว์า่
ตอ้งการเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัใด 

(๒) ใหค้ณะกรรมการสรรหาจดัท าบญัชีรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจ านวนสองเท่าของ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัในแต่ละจงัหวดัเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคดัเลือกซ่ึงจะตอ้งเสนอพร้อมความยนิยอมของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ
ช่ือนั้น 

(๓) ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคดัเลือกบุคคลตาม (๒) และแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั 

(๔) ใหส้ านกังาน ป.ป.ช. ประกาศรายช่ือกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ า
จงัหวดัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้รับการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบติั และวธีิการเลือก
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

  

มาตรา ๑๐๓/๑๔[๑๒๙]  ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจงัหวดัตอ้ง 

(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน บริษทั หรือองคก์ารท่ีด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 

(๓) ไม่ประกอบวชิาชีพอิสระอ่ืนใด 

(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(๕) ไม่เป็นสมาชิก เจา้หนา้ท่ี หรือผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 

(๗) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผูไ้ดรั้บ
แต่งตั้งจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดต่้อเม่ือไดล้าออกหรือไดพ้น้จากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
หรือแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แลว้ ซ่ึงตอ้งกระท าภายในสิบ
หา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง แต่ถา้ผูน้ั้นมิไดล้าออกหรือไดพ้น้หรือเลิกประกอบวชิาชีพอิสระภายในเวลาท่ี
ก าหนด ใหถื้อวา่ผูน้ั้นมิเคยไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั
และใหด้ าเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ 
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มาตรา ๑๐๓/๑๕[๑๓๐]  ให้กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัมี

วาระการด ารงต าแหน่งส่ีปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งและจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินหน่ึงวาระไม่ไดไ้ม่วา่
ในจงัหวดัใด 

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะ
เขา้รับหนา้ท่ี 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัชุดใหม่เขา้มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีเม่ือส้ินสุดวาระของกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัชุดเดิม ให้
ด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหนา้ตามสมควร 

  

มาตรา ๑๐๓/๑๖[๑๓๑]  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ หรือกระท าการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๐๓/๑๔ 

(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

(๖) กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นความผดิเก่ียวกบัการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

(๗) ในกรณีท่ีประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หา้พนัคนเขา้ช่ือร้องขอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัผูใ้ดกระท าการขาดความ
เท่ียงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ท่ีเป็นการเส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิของการ
ด ารงต าแหน่งอยา่งร้ายแรง 

(๘) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือร ่ ารวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติหรือจงใจไม่ยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบหรือ
จงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือปกปิด
ขอ้เทจ็จริงท่ีควรแจง้ใหท้ราบตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(๙) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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ในกรณีท่ีกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัผูใ้ดถูกกล่าวหาตาม (๗) 
หรือ (๘) หรือในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดใหก้รรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตประจ าจงัหวดัผูน้ั้นยติุการปฏิบติัหนา้ท่ีไวก่้อนก็ได ้

  

มาตรา ๑๐๓/๑๗[๑๓๒]  ในกรณีท่ีกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั
พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๓/๑๖ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่โดยเร็วและ
ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน เวน้แต่มีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

ในกรณีท่ีกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีต่อไปไดใ้หค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

  

มาตรา ๑๐๓/๑๘[๑๓๓]  ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัมี
อ านาจหนา้ท่ีในเขตจงัหวดัดงัน้ี 

(๑) ส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกบัประชาชน
และส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหป้ระชาชนในทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากการทุจริต โดย
ด าเนินการเพื่อการป้องกนัการทุจริตและเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ง
ด าเนินการใหป้ระชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

(๒) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

กรณีตามวรรคหน่ึง ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั
หรือผูอ้  านวยการส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั มีอ านาจลงนามในหนงัสือเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ีได ้

  
มาตรา ๑๐๓/๑๙[๑๓๔]  ให้กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัมี

หนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามมาตรา ๓๙ 

  

มาตรา ๑๐๓/๒๐[๑๓๕]  กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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มาตรา ๑๐๓/๒๑[๑๓๖]  ใหมี้ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจ าจงัหวดั เรียกโดยยอ่วา่ “ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั” เป็นส่วนราชการในสังกดั
ส านกังาน ป.ป.ช. โดยมีผูอ้  านวยการส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงอยูใ่นบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดัหรืองานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

  
หมวด ๑๐ 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

                   
  

มาตรา ๑๐๔[๑๓๗]  ใหมี้ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรียกโดยยอ่วา่ “ส านกังาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมีฐานะเป็น
นิติบุคคล 

  

มาตรา ๑๐๕  ส านกังาน ป.ป.ช. มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓) ศึกษาและสนบัสนุนใหมี้การศึกษาวจิยัและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการทุจริตในวง

ราชการและการเมือง 

(๔) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  

มาตรา ๑๐๖  ขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งใหเ้ป็น
ขา้ราชการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหข้า้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. เป็นขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ 

  

มาตรา ๑๐๗  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการ
บริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น และการด าเนินการอ่ืนของ
ส านกังานโดยเฉพาะในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านกังาน ป.ป.ช. และขอบเขตหนา้ท่ีของส่วนราชการ
ดงักล่าว 

(๒) การก าหนดคุณสมบติั การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ การยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การออก
จากราชการ การสั่งพกัราชการ การสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน วนิยั การสอบสวนและการลงโทษทางวนิยั 
การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษส าหรับขา้ราชการและลูกจา้งส านกังาน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบติัราชการแทนในต าแหน่งของขา้ราชการส านกังาน 
ป.ป.ช. 

(๔) การก าหนดวนัเวลาท างาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจ าปี และ
การลาหยดุราชการของขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. 

(๕) การก าหนดเคร่ืองแบบและการแต่งกายของขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. 
(๖) การจา้งและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือเป็นผูช้  านาญการเฉพาะดา้นอนั

จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการของส านกังาน ป.ป.ช. รวมทั้งอตัราค่าตอบแทนการจา้งดว้ย 

(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย 

(๘) การบริหารจดัการงบประมาณและการพสัดุของส านกังาน ป.ป.ช. 
(๙) การจดัสวสัดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวติัและควบคุมการเกษียณอายุของขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. 
(๑๑) การก าหนดวธีิการและเง่ือนไขในการจา้งลูกจา้งส านกังาน ป.ป.ช. รวมทั้งการก าหนด

เคร่ืองแบบและการแต่งกาย การก าหนดวนัเวลาท างาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจ าปี 
การลาหยดุราชการและการจดัสวสัดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนของลูกจา้งส านกังาน ป.ป.ช. 

(๑๒)[๑๓๘] การก าหนดค่าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะบุคคลท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตั้ง 

(๑๓)[๑๓๙] การวางระเบียบวา่ดว้ยการจดัท า การเปิดเผย การเผยแพร่ การเก็บรักษา และการ
ท าลายเอกสารและขอ้มูลท่ีอยูใ่นความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านกังาน ป.ป.ช.  ทั้งน้ี 
เอกสารและขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอยูใ่นรูปแบบ วธีิการหรือช่องทางท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
ไดด้ว้ย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูล้งนามและเม่ือไดป้ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  

มาตรา ๑๐๘  ใหส้ านกังาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติคนหน่ึง รับผดิชอบการปฏิบติังานของส านกังาน ป.ป.ช. ข้ึนตรงต่อประธานกรรมการและเป็น
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ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งส านกังาน ป.ป.ช. โดยจะใหมี้รองเลขาธิการหรือผูช่้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการดว้ยก็ได ้

ในกิจการของส านกังาน ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธิการเป็นผูแ้ทนของ
ส านกังาน ป.ป.ช. เพื่อการน้ีเลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบติัราชการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้ ทั้งน้ี 
ตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๐๙  ให้เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระ

เดียว 

นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ เลขาธิการพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(๓) ลาออก 

(๔) มีพระบรมราชโองการใหอ้อกดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
วฒิุสภา 

(๕) ถูกลงโทษทางวนิยัไล่ออก หรือปลดออก 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๗) ตอ้งโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ในความผดิท่ีกระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 

(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๙) เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกพรรค
การเมือง กรรมการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีรับผดิชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

(๑๐) เป็นผูจ้ดัการ กรรมการ ท่ีปรึกษา ตวัแทนหรือลูกจา้งของบุคคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั 
หรือองคก์ารใด ๆ ซ่ึงด าเนินธุรกิจเพื่อหาก าไร 

  

มาตรา ๑๑๐[๑๔๐]  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของ
ส านกังาน ป.ป.ช. และมีอ านาจก าหนดต าแหน่งและการไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการส านกังาน 
ป.ป.ช. โดยเทียบเคียงกบัการก าหนดต าแหน่งตามท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

การก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ใหจ้  าแนกประเภทต าแหน่งเป็น
ต าแหน่งในสาขากระบวนการยติุธรรมและต าแหน่งทัว่ไป โดยพิจารณาจากสาขาอาชีพ ความรู้ ความ
เช่ียวชาญและอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละประเภทต าแหน่งนั้น 
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การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองคก์รกลางบริหารงานบุคคลค า
วา่ “ก.พ.” ใหห้มายถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ค าวา่ “ส่วนราชการท่ีมีหวัหนา้ส่วนราชการรับผดิชอบใน
การปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ใหห้มายถึงส านกังาน ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการ
บริหารงานบุคคลร่วมเป็นกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีในฐานะองคก์รกลางบริหารงานบุคคลก็ได ้

ในการบริหารงานบุคคลของส านกังาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นคณะอนุกรรมการขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ก็ได ้ โดยมีองคป์ระกอบ
และอ านาจหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ใหค้ณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะอนุกรรมการสามญัประจ า
กระทรวงตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองคก์รกลางบริหารงานบุคคล และ
คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหมี้สิทธิไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกบั ก.พ. ดว้ย 

  

มาตรา ๑๑๐/๑[๑๔๑]  ในการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ในสาขา
กระบวนการยติุธรรมนั้นจะตอ้งเป็นผูมี้พื้นความรู้ส าเร็จการศึกษาระดบัตั้งแต่ปริญญาโททางกฎหมายข้ึนไป 
หรือสอบไล่ไดเ้ป็นเนติบณัฑิตตามหลกัสูตรของส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา หรือส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอ่ืนอนัจะยงัประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของ
ส านกังาน ป.ป.ช.  ทั้งน้ี จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวนิิจฉยัคดี หรือการให้
ความเห็นทางกฎหมายตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด[๑๔๒]

 

ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการประเภททัว่ไป ใหจ้  าแนกประเภทต าแหน่งตามสาขาอาชีพและ
ตามภารกิจของลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยจะใหมี้ต าแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมายวา่
ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนดว้ยก็ได ้

ในส่วนของต าแหน่งทางบริหารนั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๑๑  อตัราเงินเดือน อตัราเงินประจ าต าแหน่ง และการใหไ้ดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง

ของขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
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มาตรา ๑๑๒  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. และการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ใหผู้มี้อ  านาจดงัต่อไปน้ีเป็นผูส้ั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเลขาธิการ ใหป้ระธานกรรมการดว้ยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวฒิุสภา เป็นผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองเลขาธิการหรือเทียบเท่า ใหป้ระธาน
กรรมการเป็นผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุ และน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ใหเ้ลขาธิการเป็นผูมี้
อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

  

มาตรา ๑๑๓[๑๔๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๑๔  ขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. มีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญและสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นเช่นเดียวกบัขา้ราชการพลเรือน 

  

มาตรา ๑๑๕  ใหส้ านกังาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านกังาน ป.ป.ช. ไวใ้น
ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แลว้แต่
กรณี ในการน้ี คณะรัฐมนตรีอาจท าความเห็นเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
ส านกังาน ป.ป.ช. ไวใ้นรายงานการเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดว้ยก็ได ้

  

มาตรา ๑๑๖  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย ร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕ หรือในการพิจารณา
เร่ืองใดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส านกังาน ป.ป.ช. ถา้เลขาธิการร้องขอ คณะรัฐมนตรี สภา
ผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวขอ้ง อาจอนุญาตให้เลขาธิการหรือผูซ่ึ้งเลขาธิการ
มอบหมายมาช้ีแจงได ้

  

มาตรา ๑๑๗  ใหส้ านกังาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb43/%bb43-20-9999-update.htm#_ftn143


เม่ือส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดท้  าการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุก
ประเภทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านกังาน ป.ป.ช. แลว้ ใหเ้สนอผลการสอบบญัชีต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชกัชา้ 

  
หมวด ๑๑ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๑๘  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ
มาตรา ๗๙ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๑๙  เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดจงใจไม่ยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและ

เอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีก าหนด หรือ
จงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิด
ขอ้เทจ็จริงท่ีควรแจง้ใหท้ราบ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๒๐  ผูใ้ดเปิดเผยขอ้ความ ขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูล ท่ีไดม้าเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยมิไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมิใช่เป็น
การกระท าตามหนา้ท่ีราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนขอ้เท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๒๑  ผูใ้ดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยดึ อายดั หรือเรียกใหส่้ง ท าใหเ้สียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าใหสู้ญหาย
หรือท าใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานนั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๒๒  เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 

๑๐๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



กรณีความผดิตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดพิสูจน์ไดว้า่ ตนมิไดรู้้
เห็นยนิยอมดว้ยในการท่ีคู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่มีความผดิ 

  

มาตรา ๑๒๓  เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในพฤติการณ์ท่ีอาจ
ท าใหผู้อ่ื้นเช่ือวา่มีต าแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งท่ีตนมิไดมี้ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควร
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๒๓/๑[๑๔๔]  เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในต าแหน่ง

หรือหนา้ท่ี หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือ
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๒๓/๒[๑๔๕]  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ี
ขององคก์ารระหวา่งประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น
โดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในต าแหน่งไม่วา่การนั้นจะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยีสิ่บปี หรือจ าคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
หรือประหารชีวติ 

  

มาตรา ๑๒๓/๓[๑๔๖]  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ี
ขององคก์ารระหวา่งประเทศ กระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงตนไดเ้รียก รับ หรือยอมจะรับไวก่้อนท่ีตนไดรั้บแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี หรือจ าคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

  

มาตรา ๑๒๓/๔[๑๔๗]  ผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ
ตนเองหรือผูอ่ื้นเป็นการตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือไดจู้งใจ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ โดยวธีิอนัทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพล
ของตน ให้กระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าท่ีอนัเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๒๓/๕[๑๔๘]  ผูใ้ดให ้ ขอให ้ หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ เพื่อจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวงิการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลใดและ
กระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดงักล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพื่อป้องกนัมิใหมี้การกระท าความผดินั้น นิติบุคคลนั้นมีความผดิตามมาตราน้ี และตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่
หน่ึงเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจา้ง ตวัแทน 
บริษทัในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่วา่จะมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
นั้นหรือไม่ก็ตาม 

  

มาตรา ๑๒๓/๖[๑๔๙]  ในการริบทรัพยสิ์นเน่ืองจากการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี นอกจากศาลจะมีอ านาจริบทรัพยสิ์นตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะแลว้ ให้
ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีดว้ย เวน้แต่เป็นทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นซ่ึงมิไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยใน
การกระท าความผดิ 

(๑) ทรัพยสิ์นท่ีบุคคลไดใ้ชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผดิ 

(๒) ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดท่ี้บุคคลไดม้าจากการกระท า
ความผดิ หรือจากการเป็นผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุน หรือผูโ้ฆษณาหรือประกาศใหผู้อ่ื้นกระท าความผดิ 

(๓) ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดท่ี้บุคคลไดม้าจากการจ าหน่าย 
จ่ายโอนดว้ยประการใด ๆ ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒) 

(๔) ประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

ในการท่ีศาลจะมีค าสั่งริบทรัพยสิ์นตาม (๑) ของวรรคหน่ึง ใหศ้าลวนิิจฉยัตามควรแก่
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด รวมทั้งโอกาสท่ีจะน าทรัพยสิ์นนั้นไปใชใ้นการกระท า
ความผดิอีก 

ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่มีวธีิการอ่ืนท่ีท าใหบุ้คคลไม่สามารถใชท้รัพยสิ์นตาม (๑) ของวรรค
หน่ึง ในการกระท าความผิดไดอี้กต่อไป ใหศ้าลมีอ านาจสั่งใหด้ าเนินการตามวธีิการดงักล่าวแทนการริบ
ทรัพยสิ์น 

หากการด าเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล ศาลจะมีค าสั่งริบทรัพยสิ์นนั้นในภายหลงัก็ได ้
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มาตรา ๑๒๓/๗[๑๕๐]  บรรดาทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีใหริ้บเสียทั้งส้ิน เวน้แต่เป็นทรัพยสิ์นของ
ผูอ่ื้นซ่ึงมิไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ 

(๑) ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดท่ี้บุคคลไดใ้ห ้ขอให ้หรือรับวา่
จะใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ เพื่อจูงใจ
ใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวงิการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี 

(๒) ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดม้าจาก
การกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ี หรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือความผดิต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีในการยติุธรรม 

(๓) ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ
หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศไดม้าจากการกระท าความผดิตามมาตรา ๑๒๓/๒ หรือมาตรา 
๑๒๓/๓ หรือความผดิในลกัษณะเดียวกนัตามกฎหมายอ่ืน 

(๔) ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดท่ี้ไดใ้ห ้ ขอให ้หรือรับวา่จะให ้
เพื่อจูงใจบุคคลใหก้ระท าความผดิ หรือเพื่อเป็นรางวลัในการท่ีบุคคลไดก้ระท าความผดิ 

(๕) ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินไดท่ี้บุคคลไดม้าจากการจ าหน่าย 
จ่ายโอนดว้ยประการใด ๆ ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

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

มาตรา ๑๒๓/๘[๑๕๑]  เม่ือความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค าขอของโจทกว์่า
ส่ิงท่ีศาลสั่งริบตามมาตรา ๑๒๓/๖ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๑๒๓/๗ เป็นส่ิงท่ีโดยสภาพไม่
สามารถส่งมอบได ้ สูญหาย หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด หรือไดมี้การน าส่ิงนั้นไป
รวมเขา้กบัทรัพยสิ์นอ่ืน หรือไดมี้การจ าหน่าย จ่าย โอนส่ิงนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระท าไดโ้ดยยาก
เกินสมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจก าหนดมูลค่าของส่ิงนั้นโดยค านึงถึงราคาทอ้งตลาดของ
ส่ิงนั้นในวนัท่ีศาลมีค าพิพากษาและสั่งใหผู้ท่ี้ศาลสั่งใหส่้งส่ิงท่ีริบช าระเงินหรือสั่งใหริ้บทรัพยสิ์นอ่ืนของ
ผูก้ระท าความผดิตามมูลค่าดงักล่าวภายในเวลาท่ีศาลก าหนด 

การก าหนดมูลค่าของส่ิงท่ีศาลสั่งริบตามวรรคหน่ึงในกรณีท่ีมีการน าไปรวมเขา้กบั
ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการก าหนดมูลค่าของส่ิงนั้นในกรณีมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าแทนต ่ากวา่การน าไป
รวมเขา้กบัทรัพยสิ์นอ่ืนในวนัท่ีมีการจ าหน่าย จ่าย โอนส่ิงนั้น ใหศ้าลก าหนดโดยค านึงถึงสัดส่วนของ
ทรัพยสิ์นท่ีมีการรวมเขา้ดว้ยกนันั้น หรือมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าแทนส่ิงนั้น แลว้แต่กรณี 

ในการสั่งใหผู้ท่ี้ศาลใหส่้งส่ิงท่ีริบช าระเงินตามวรรคสอง ศาลจะก าหนดใหผู้น้ั้นช าระเงิน
ทั้งหมดในคราวเดียว หรือจะใหผ้อ่นช าระก็ได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี 
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ผูท่ี้ศาลสั่งใหส่้งส่ิงท่ีริบซ่ึงไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบถว้นตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาท่ีศาลก าหนด ตอ้งเสียดอกเบ้ียในระหวา่งเวลาผิดนดัตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งริบทรัพยสิ์นเน่ืองจากการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี แต่ค าพิพากษายงัไม่ถึงท่ีสุด ใหเ้ลขาธิการมีอ านาจเก็บรักษาและจดัการทรัพยสิ์น
ดงักล่าวจนกวา่คดีถึงท่ีสุด หรือศาลมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน  ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์ และวธีิการในการเก็บรักษาและ
จดัการทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

มาตรา ๑๒๔[๑๕๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒๕  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม กระท าความผดิฐานทุจริตต่อ
หนา้ท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ตอ้งระวางโทษสองเท่าของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผดินั้น 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหวา่งท่ียงัไม่มีประธานศาลปกครอง
สูงสุดใหค้ณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มีจ านวนสิบส่ีคนประกอบดว้ย ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลทุกแห่งซ่ึงเลือกกนัเอง
ใหเ้หลือเจด็คน และผูแ้ทนพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคละหน่ึงคนซ่ึงเลือก
กนัเองให้เหลือหา้คน เป็นกรรมการ 

  
มาตรา ๑๒๗  ใหก้รรมการท่ีวฒิุสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓๑๕ 

วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งเพียงก่ึงหน่ึงของวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ และมิ
ใหน้ าบทบญัญติัท่ีใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว มาใชบ้งัคบักบักรรมการดงักล่าว 

  

มาตรา ๑๒๘  บรรดาเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท่ีส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดรั้บไวก่้อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามพระราชบญัญติัป้องกนั
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และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยใหก้ารด าเนินการ
ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท่ีกระท ามาแลว้เป็น
อนัใชไ้ด ้ ส่วนการด าเนินการต่อไปใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนด 

ในกรณีท่ีเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนตามวรรคหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเร่ืองใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 

  
มาตรา ๑๒๙  บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดแ้สดงไวต้าม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเก็บอยู่
ท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเก็บรักษาไวเ้พื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และหากเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งเกินหา้ปีแลว้จะ
ท าลายเสียก็ได ้

  
มาตรา ๑๓๐  ใหบ้รรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งท่ีออกตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย หรือพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ทั้งน้ี จนกวา่จะไดมี้ระเบียบ
หรือประกาศตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีออกใชบ้งัคบั 

  

มาตรา ๑๓๑  ใหโ้อนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ีสิน ขา้ราชการ ลูกจา้ง และเงิน
งบประมาณของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป็น
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี 

ใหข้า้ราชการและลูกจา้งท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึง ด ารงต าแหน่งและไดรั้บเงินเดือนรวมทั้ง
เงินประจ าต าแหน่งไม่ต ่ากวา่เดิม 

  



มาตรา ๑๓๒  ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 
๒๕๑๘ ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี จนกวา่จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

  
มาตรา ๑๓๓  เจา้หนา้ท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซ่ึงไดรั้บสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเขา้เป็นคู่สัญญากบัรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน  ทั้งน้ี ไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรือเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาใน
ลกัษณะดงักล่าว ถา้ไดรั้บสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญา หรือเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทัท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาในลกัษณะดงักล่าวอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
น้ีใชบ้งัคบั ใหค้งถือไวซ่ึ้งสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทัท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาในลกัษณะดงักล่าวนั้นไดต่้อไปจนกวา่จะครบอายสุัมปทานหรือ
ครบอายสุัญญา 

  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภยั 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๐๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
อ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ ไต่
สวนขอ้เท็จจริงและท าความเห็นในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งใน
ระดบัสูงออกจากต าแหน่ง หรือด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ และ
ไต่สวนวนิิจฉยัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผดิปกติ ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ี โดย
มาตรา ๓๒๙ บญัญติัใหต้รากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ภายในสองปีนบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงมาตรา ๓๓๑ บญัญติัใหก้ฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการกระท าอนัเป็นการร ่ ารวยผิดปกติและการทุจริต
ต่อหนา้ท่ี การกระท าอนัเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง



หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และกระบวนการไต่สวนขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัขอ้กล่าวหา ตลอดจนโทษท่ีประธาน
กรรมการหรือกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะไดรั้บในกรณีท่ีกระท าการโดยขาด
ความเท่ียงธรรม กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
ประกอบกบัมาตรา ๓๐๒ บญัญติัใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานธุรการท่ีมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั  จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัท่ี 
๑๙ เร่ือง ใหพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบบัมีผลใชบ้งัคบัต่อไป[๑๕๓]

 

  
ขอ้ ๑[๑๕๔]  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมิใหก้ระทบกระเทือนการบงัคบั

ใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคงใช้
บงัคบัต่อไป จนกวา่จะมีกฎหมายแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และใหถื้อวา่คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัท่ี ๑๙ ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ไดรั้บการสรร
หาและแต่งตั้งโดยชอบตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  

ขอ้ ๒[๑๕๕]  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมิใหก้ระทบกระเทือนการบงัคบั
ใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไป จนกวา่จะมีกฎหมายแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิก 

  
ขอ้ ๓  ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดว้ย 

(๑) นายปานเทพ  กลา้ณรงคร์าญ             ประธานกรรมการ 

(๒) นายกลา้นรงค ์ จนัทิก                     กรรมการ 

(๓) นายใจเด็ด  พรไชยา                       กรรมการ 

(๔) นายประสาท  พงษศิ์วาภยั                กรรมการ 
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(๕) ศาสตราจารยภ์กัดี  โพธิศิริ                กรรมการ 

(๖) ศาสตราจารยเ์มธี  ครองแกว้              กรรมการ 

(๗) นายวชิา  มหาคุณ                         กรรมการ 

(๘) นายวชิยั  วิวติเสวี                          กรรมการ 

(๙) นางสาวสมลกัษณ์  จดักระบวนพล        กรรมการ 

  
ขอ้ ๔  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ้ ๓ พน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุใด ๆ 

และมีกรรมการเหลืออยูต่ ั้งแต่หกคนข้ึนไปใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู ่
ถา้ประธานกรรมการพน้จากต าแหน่ง ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูค่ดัเลือกกนัเองใหก้รรมการ

คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และมีกรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึงหกคนใหน้ายกรัฐมนตรี
สรรหาบุคคลเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาท่ีท าหนา้ท่ีนิติบญัญติั และน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งต่อไป หรือด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น 
แลว้แต่กรณี 

  
ขอ้ ๕  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการตามขอ้ ๓ ด าเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่ง

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในสิบ
หา้วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ้ ๓ ไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือไม่อาจรับ
ต าแหน่งได ้ใหน้ าความในขอ้ ๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
เพือ่ใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

สมควรปรับปรุงพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมีผลใชบ้งัคบัต่อไป 

  
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัท่ี 
๓๑ เร่ือง การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ[๑๕๖]

 

  

ขอ้ ๒  ใหก้รรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัท่ี ๑๙ ลงวนัท่ี 
๒๒ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามประกาศฉบบัดงักล่าว และมี
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วาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  

ขอ้ ๓  กรณีผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในเวลาท่ี
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้
ด าเนินการตามมาตรา ๓๔ เช่นเดียวกบักรณีการจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีควรแจง้ใหท้ราบ 

  
ขอ้ ๔  ในการด าเนินการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารง

ต าแหน่งทางการเมือง ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจออกค าสั่งยดึ
หรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มข้ึนผดิปกติไวช้ัว่คราว  ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีจะยืน่ค  าร้อง
ขอผอ่นผนัเพื่อขอรับทรัพยสิ์นนั้นไปใชป้ระโยชน์ โดยมีหรือไม่มีประกนัหรือหลกัประกนัก็ได ้

เม่ือมีการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นชัว่คราวตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จดัใหมี้การพิสูจน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองไม่สามารถแสดงหลกัฐานไดว้า่ทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึหรืออายดัชัว่คราวมิไดเ้พิ่มข้ึนผดิปกติ ให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นไวต่้อไป จนกวา่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะมีมติวา่ทรัพยสิ์นนั้นมิไดเ้พิ่มข้ึนผดิปกติ ซ่ึงตอ้ง
ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัยดึหรืออายดั หรือจนกวา่จะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหย้กค าร้อง แต่ถา้สามารถพิสูจน์ได้
ก็ใหคื้นทรัพยสิ์นแก่ผูน้ั้น 

  
ขอ้ ๕  ในการไต่สวนขอ้เทจ็จริงตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อาจมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริง รวบรวมพยานหลกัฐาน
และสรุปส านวนเสนอคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

  

ขอ้ ๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
เห็นสมควร อาจส่งเร่ืองท่ีมีการกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ วา่กระท าความผดิฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการ
ยติุธรรมท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน ด าเนินการทางวนิยัหรือ



ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี แลว้แต่กรณี หรือส่งเร่ืองให้พนกังานสอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได ้

  

ขอ้ ๗  การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไม่
วา่เป็นมติในการวนิิจฉยัหรือใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ให้ถือเสียงขา้งมาก 

  
ขอ้ ๘  บรรดาบทบญัญติัใดของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 

  
ตามท่ีไดมี้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข ฉบบัท่ี ๑๙ ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ใหพ้ระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบ้งัคบัต่อไป และ
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งใหพ้ระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบ้งัคบัต่อไป
ดว้ย นั้น โดยท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มี
เร่ืองคา้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก เพราะวา่งเวน้จากการมีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นไปโดยรวดเร็วยิง่ข้ึน 

  
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๕๗]

 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกล่าวหาวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองกระท าผดิยงัมีขอ้จ ากดับาง
ประการ โดยก าหนดให้ตอ้งมีผูเ้สียหายมายืน่ค  าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะสามารถด าเนินการไต่
สวนขอ้เท็จจริงต่อไปได ้ ท าใหบ้างกรณีแมมี้เหตุอนัควรสงสัยวา่บุคคลดงักล่าวกระท าผดิ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก็ไม่สามารถด าเนินการกบับุคคลนั้นได ้ สมควรปรับปรุงบทบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจและวธีิการ
ด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหก้ารปราบปรามการทุจริตในกรณีดงักล่าวมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

  
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
[๑๕๘]
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มาตรา ๒  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป เวน้แต่บทบญัญติัในหมวด ๙/๒ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจงัหวดั ใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั
เป็นตน้ไป 

  
มาตรา ๖๗  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีออก

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ี
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหย้งัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะ
ไดมี้ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งท่ีออกตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั 

  
มาตรา ๖๘  บรรดาการด าเนินการใด ๆ ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการไต่สวน

พนกังานไต่สวน และพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดก้ระท าไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้

  

มาตรา ๖๙  บรรดาคดีท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งต ่ากวา่ระดบั
ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไวพ้ิจารณาแลว้ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั การด าเนินการต่อไปในคดีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

  

มาตรา ๗๐  ในระหวา่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัมิไดมี้การจดัต าแหน่งขา้ราชการ เพื่อให้
ไดรั้บเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหน้ าบญัชี
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๑  บรรดาบทบญัญติัใดท่ีไดบ้ญัญติัไวต้ามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัท่ี ๓๑ เร่ือง การด าเนินการตามอ านาจ



หนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ี
เป็นเร่ืองเดียวกนั หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแทน 

  

มาตรา ๗๒  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการวางระเบียบตามมาตรา ๑๐๓/๓ ก าหนด
หลกัเกณฑต์ามมาตรา ๑๐๓/๗ และด าเนินการตามมาตรา ๑๐๓/๘ ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บ
วนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบญัญติัใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
ในการก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ รวมทั้งหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขเพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามอ านาจหนา้ท่ี นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการให้แลว้เสร็จโดยเร็ว 

  

มาตรา ๗๓  ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ไดบ้ญัญติัใหพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบ้งัคบัต่อไปโดยใหถื้อวา่การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญโดยพระราชบญัญติัท่ีไดป้ระกาศใชบ้งัคบัในระหวา่งวนัท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ มีผลใชบ้งัคบัเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี และใหผู้รั้กษาการตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญด าเนินการปรับปรุงพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญน้ีภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี และโดยท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ (๓) ได้
ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและวนิิจฉยัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ
ขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปร ่ ารวยผดิปกติ กระท าความผดิฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการ
ยติุธรรม รวมทั้งด าเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือขา้ราชการในระดบัท่ีต ่ากวา่ท่ีร่วมกระท าความผดิกบัผู ้
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวหรือกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือท่ีกระท าความผดิในลกัษณะท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการดว้ย  ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าวไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการและ
เง่ือนไขในการไต่สวนเจา้หนา้ท่ีของรัฐข้ึนใหม่ ประกอบกบัรัฐธรรมนูญยงัไดเ้ปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการไม่วา่จะเป็นเร่ืองการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารไต่สวนของ



คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งจ  าเป็นจะตอ้งมีการปรับปรุงอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินและการบริหาร
จดัการองคก์รเพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนสอดคลอ้งกบับทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เร่ือง ใหพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญมี
ผลบงัคบัใชต่้อไป[๑๕๙] 

  
เพื่อใหอ้งคก์รอิสระ และองคก์รอ่ืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

๒๕๕๐ ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงประกาศให้
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงัต่อไปน้ี มีผลบงัคบัใชต่้อไป 

  
๑. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๓. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  
ทั้งน้ี จนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 

  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๗๒/๒๕๕๗ เร่ือง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ลงวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๗[๑๖๐]

 

  

ขอ้ ๓  การสรรหา คดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ า
จงัหวดัท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้เป็นอนัใชไ้ด ้ ส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการคดัเลือกและแต่งตั้งของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหช้ะลอไวก่้อนจนกวา่จะมีประกาศเป็นอยา่งอ่ืน 

  
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๖๑]
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มาตรา ๒  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี คือ ดว้ยประเทศไทยไดใ้ห้
สัตยาบนัร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต 
ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Conventionagainst Corruption : UNCAC) เม่ือวนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ อนัก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามพนัธกรณีอนุสัญญา
ดงักล่าวหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายภายในของประเทศไทยเพื่อ
อนุวติัการตามอนุสัญญาซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งในขณะน้ีประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการเป็นผูถู้กประเมิน
และติดตามผลการปฏิบติัตามอนุสัญญา การท่ีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเพื่ออนุวติัการตามพนัธกรณี
อนุสัญญาดงักล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในเร่ืองความพยายามและความจริงจงัใน
การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายภายในเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดอุปสรรคต่อการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตภายในประเทศ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมายเพื่ออนุวติัการตามพนัธกรณีอนุสัญญาดงักล่าว 
โดยเฉพาะในเร่ืองการก าหนดความผดิการใหห้รือรับสินบนท่ีเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศและ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ การก าหนดอายคุวามในกรณีหลบหนีและอายคุวามล่วงเลยการ
ลงโทษ การก าหนดการริบทรัพยสิ์นในคดีทุจริตให้เป็นไปตามหลกัการริบทรัพยต์ามมูลค่า อีกทั้งยงัเป็นการ
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
ชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ ในการแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมีกลไกใน
การขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเน่ืองจากการ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเพื่ออนุวติัการตามพนัธกรณีอนุสัญญาดงักล่าวถือเป็นอาชญากรรมท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
จึงควรบญัญติัไวใ้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเป็นการ
เฉพาะ เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระและความเช่ียวชาญของหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นหลกัประกนัมิใหเ้กิดการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากเกิน
ความจ าเป็น นอกจากน้ี สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยู่
จริงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินใหถู้กตอ้ง  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
[๑๖๒] 
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มาตรา ๒  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  
มาตรา ๑๒  บทบญัญติัในมาตรา ๑๑๐/๑ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ไม่มีผลกระทบต่อขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงด ารงต าแหน่งในสาขากระบวนการ
ยติุธรรมอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขใน
การแต่งตั้งขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงด ารงต าแหน่งในสายงานปราบปรามการทุจริต หรือสายงานนิติ
การอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั ให้ด ารงต าแหน่งในสาขา
กระบวนการยติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินเขา้สู่ต าแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได ้ ทั้งน้ี การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเขา้สู่ต าแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมตอ้งด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบัและมิใหบ้ทบญัญติั
มาตรา ๑๑๐/๑ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีผลกระทบต่อขา้ราชการ
ส านกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในสาขากระบวนการยติุธรรมดงักล่าว 

  

มาตรา ๑๓  ใหพ้นกังานไต่สวนตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพนกังานไต่สวนตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  

มาตรา ๑๔  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีออกตาม
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบัและยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี จนกวา่จะไดมี้ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งท่ี



ออกตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบั 

  

มาตรา ๑๕  ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี คือ โดยท่ีกระบวนการ
และขั้นตอนเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และ
รูปแบบของการทุจริตท่ีตอ้งด าเนินการดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านกังาน ป.ป.ช. มีความรวดเร็วและเหมาะสมยิง่ข้ึน สมควรก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแต่งตั้งพนกังานไต่สวนและหวัหนา้พนกังานไต่สวน เพื่อด าเนินการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐานอนัเป็นการช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่
ในชั้นก่อนการไต่สวนขอ้เทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นพนกังานไต่สวนและหวัหนา้พนกังานไต่สวนใหมี้ความเหมาะสมกบัอ านาจหนา้ท่ียิง่ข้ึน  จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 
 

  
  
  
  
  

ปุณิกา/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  
วชิพงษ/์ตรวจ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  
วมิล/เพิ่มเติม 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  



ชนิกา/เพิ่มเติม 

๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

  
ปริญสินีย/์ตรวจ 

๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

  
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หนา้ ๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

[๒] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “เจา้หนา้ทีของรัฐต่างประเทศ” เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๓] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ” เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๔] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง” (๗) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๕] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง” (๘) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๖] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง” (๙) ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง” แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๘] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “ผูบ้ริหารระดบัสูง” เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “ผูอ้  านวยการกอง” เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๐] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “พนกังานไต่สวน” แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๑] มาตรา ๔ บทนิยามค าวา่ “หวัหนา้พนกังานไต่สวน” เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๒] มาตรา ๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓] มาตรา ๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๔] มาตรา ๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๕] มาตรา ๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๖] มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๗] มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๘] มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๙] มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๒๐] มาตรา ๑๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๒๑] มาตรา ๑๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๒๒] มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๒๓] มาตรา ๑๙ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔] มาตรา ๑๙ (๔/๒) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๕] มาตรา ๑๙ (๑๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๖] มาตรา ๑๙ (๑๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๗] มาตรา ๑๙ วรรคสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๘] มาตรา ๑๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๙] มาตรา ๑๙ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๐] มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๓๑] มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๓๒] มาตรา ๒๕ (๓/๑) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๓๓] มาตรา ๒๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๓๔] มาตรา ๒๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๓๕] มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๓๖] มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๗] มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๓๘] มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๓๙] มาตรา ๒๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๐] มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๑] มาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๒] มาตรา ๓๒ วรรคสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๓] มาตรา ๓๓ วรรคสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๔] มาตรา ๓๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๕] มาตรา ๓๓ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๖] มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๗] มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๘] มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๔๙] มาตรา ๓๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๕๐] มาตรา ๓๘ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๕๑] มาตรา ๓๙ (๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๕๒] มาตรา ๓๙ วรรคสาม แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๕๓] มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๕๔] มาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๕๕] มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๕๖] มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๕๗] มาตรา ๔๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๕๘] มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (๖) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๕๙] มาตรา ๔๔/๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๐] มาตรา ๔๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๖๑] มาตรา ๔๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๖๒] มาตรา ๔๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๓] มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๖๔] มาตรา ๔๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๕] มาตรา ๔๖ (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๖๖] มาตรา ๕๐ (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๖๗] มาตรา ๕๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๖๘] มาตรา ๕๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๙] มาตรา ๕๖ (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๐] มาตรา ๕๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗๑] มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗๒] มาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๗๓] มาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗๔] มาตรา ๖๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗๕] มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗๖] ช่ือหมวด ๖ การด าเนินคดีอาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของ
รัฐธรรมนูญ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗๗] มาตรา ๖๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๘] มาตรา ๖๖ วรรคสาม แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๗๙] มาตรา ๖๖ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๘๐] มาตรา ๖๖ วรรคหา้ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๘๑] มาตรา ๖๗ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๒] มาตรา ๖๘ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๓] มาตรา ๖๙ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๔] มาตรา ๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๘๕] มาตรา ๗๔/๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๘๖] มาตรา ๗๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๘๗] มาตรา ๗๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๘๘] มาตรา ๗๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๘๙] มาตรา ๘๐ (๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๙๐] มาตรา ๘๐ วรรคสาม แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๑] มาตรา ๘๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๒] ช่ือหมวด ๘ การตรวจสอบเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๓] มาตรา ๘๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๔] มาตรา ๘๖ (๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๕] มาตรา ๘๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๖] มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๗] มาตรา ๘๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๘] มาตรา ๘๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๙๙] มาตรา ๘๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๐๐] มาตรา ๘๙/๔ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๐๑] มาตรา ๙๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๐๒] มาตรา ๙๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๐๓] มาตรา ๙๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๐๔] มาตรา ๙๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๐๕] มาตรา ๙๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๑๐๖] หมวด ๘/๑ การด าเนินคดีอาญาเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ 
และเอกชน มาตรา ๙๙/๑ ถึง มาตรา ๙๙/๗ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐๗] มาตรา ๙๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐๘] มาตรา ๙๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐๙] มาตรา ๙๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑๐] มาตรา ๙๙/๔ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑๑] มาตรา ๙๙/๕ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑๒] มาตรา ๙๙/๖ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑๓] มาตรา ๙๙/๗ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑๔] มาตรา ๑๐๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๑๕] หมวด ๙/๑ การส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓/๒ ถึง มาตรา ๑๐๓/๙ 
เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๑๖] มาตรา ๑๐๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๑๗] มาตรา ๑๐๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๑๘] มาตรา ๑๐๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๑๙] มาตรา ๑๐๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๒๐] มาตรา ๑๐๓/๖ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๒๑] มาตรา ๑๐๓/๗ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๒๒] มาตรา ๑๐๓/๘ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๑๒๓] มาตรา ๑๐๓/๙ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๒๔] หมวด ๙/๒ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั มาตรา ๑๐๓/๑๐ ถึง มาตรา 
๑๐๓/๒๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

[๑๒๕] มาตรา ๑๐๓/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๒๖] มาตรา ๑๐๓/๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๒๗] มาตรา ๑๐๓/๑๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๗๒/๒๕๕๗ 
เร่ือง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ลงวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 

[๑๒๘] มาตรา ๑๐๓/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๒๙] มาตรา ๑๐๓/๑๔ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๐] มาตรา ๑๐๓/๑๕ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๑] มาตรา ๑๐๓/๑๖ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๒] มาตรา ๑๐๓/๑๗ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๓] มาตรา ๑๐๓/๑๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๗๒/๒๕๕๗ เร่ือง 
การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ลงวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 

[๑๓๔] มาตรา ๑๐๓/๑๙ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๕] มาตรา ๑๐๓/๒๐ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๖] มาตรา ๑๐๓/๒๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๗] มาตรา ๑๐๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๓๘] มาตรา ๑๐๗ (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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[๑๓๙] มาตรา ๑๐๗ (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๔๐] มาตรา ๑๑๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๔๑] มาตรา ๑๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๔๒] มาตรา ๑๑๐/๑ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๔๓] มาตรา ๑๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๔๔] มาตรา ๑๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๔๕] มาตรา ๑๒๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๔๖] มาตรา ๑๒๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๔๗] มาตรา ๑๒๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๔๘] มาตรา ๑๒๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๔๙] มาตรา ๑๒๓/๖ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๕๐] มาตรา ๑๒๓/๗ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๕๑] มาตรา ๑๒๓/๘ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๕๒] มาตรา ๑๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

[๑๕๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๙๘ ก/หนา้ ๙/๒๔ กนัยายน ๒๕๔๙ 

[๑๕๔] ขอ้ ๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ ฉบบัท่ี ๓๑ เร่ือง การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

[๑๕๕] ขอ้ ๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ ฉบบัท่ี ๓๑ เร่ือง การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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[๑๕๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๑๐๕ ก/หนา้ ๒๓/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

[๑๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๒ ก/หนา้ ๔/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

[๑๕๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๖ ก/หนา้ ๑/๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 

[๑๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๙ ง/หนา้ ๑/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

[๑๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หนา้ ๘/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

[๑๖๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๐ ก/หนา้ ๑/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

[๑๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หนา้ ๑/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
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