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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไวโดย

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๓) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 

                                      
๑ รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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กฤษฎีกา    
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กฤษฎีกา    
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กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจา
พนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะ
เปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 

“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 
(๑) นายกรัฐมนตร ี
(๒) รัฐมนตร ี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการการเมือง 
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
(๗) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 
(๘) ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
(๙) ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีรายได

หรืองบประมาณไมต่ํากวาเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับ
กรม ทบวงหรือกระทรวง สําหรับขาราชการพลเรือน ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการเหลาทัพ หรือผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด สําหรับขาราชการทหาร ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิผูดํารงตําแหนงปลัด
กรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมี
ฐานะเปนนิติบุคคล หรือผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายอื่นบัญญัต ิ

“ผูเสียหาย” หมายความวา  ผูเสียหายจากการกระทําอันเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐ
ร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอื่น 

“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา  ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ไดกระทําการอันเปนมูลท่ีจะนําไปสูการถอด
ถอนจากตําแหนง การดําเนินคดีอาญา การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือการดําเนินการทางวินัย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และใหหมายความรวมถึงตัวการ ผูใชหรือ
ผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา  ประธานกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
“อนุกรรมการ” หมายความวา  อนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

“เลขาธิการ” หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เลขาธิการ และขาราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงขาราชการ หรอื
พนักงานซึ่งมาชวยราชการในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

“ทุจริตตอหนาท่ี” หมายความวา  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือ
หนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่
ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี  ท้ังน้ี เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

“ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ” หมายความวา  การที่ทรัพยสินหรือหนี้สินในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดยื่นเมื่อพนจากตําแหนงมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ไดยื่นเม่ือเขารับตําแหนงในลักษณะที่ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติหรือหน้ีสินลดลงผิดปกติ 

“ร่ํารวยผิดปกติ” หมายความวา  การมีทรัพยสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมาก
ผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ตามหนาท่ีหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี 

 
มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบกับแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไปเม่ือไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๑ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

------------ 
 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรียกโดยยอวา 

"คณะกรรมการ ป.ป.ช." ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปด
คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๗  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน 

ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคนผูแทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน และให
คณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบแปดคนเสนอตอประธาน
วุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น ท้ังนี ้ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมี
เหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใน
บัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนีใ้หบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาผู
ไดรับเลือกที่ไดคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภามีจํานวนไมครบเกา
คน ใหนํารายชื่อของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน
เลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวน
เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกิน
เกาคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ 

 
มาตรา ๘  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษมีคุณสมบติัตามมาตรา ๙ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๙  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณ 
(๓) เคยเปนรัฐมนตร ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือรับราชการหรือ
เคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ศาสตราจารย 

 
มาตรา ๑๐  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๒) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะสามป

กอนวันไดรับการเสนอชื่อ 
(๓) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๖) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(๗) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๘) ติดยาเสพยติดใหโทษ 
(๙) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี 
(๑๐) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวัน

ไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๑๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๓) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และมาตรา 

๔๑ 
(๑๕) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาปนับแต

วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันไดรับการเสนอชื่อ 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๑  ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอื 
ราชการสวนทองถิ่นหรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงาน

ของรัฐ 
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผล

กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) โดยไดรับความยินยอมของบุคคล

นั้นผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) หรอื
แสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๔) แลว ซ่ึงตองกระทําภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวา
ผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง

แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ

แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพนจาก

ตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑ 
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖ 
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 
 
มาตรา ๑๔  เม่ือกรรมการพนจากตําแหนง ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๑๓ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี ้ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทา
ของผูซึ่งพนจากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา 

ในกณีที่กรรมการพนจากตําแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภาให
ดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๕  ใหกรรมการมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คู

สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอประธานวุฒิสภาเมื่อเขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง และให
นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการผูใดกระทําการ
ขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติ
ศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงได 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภามี

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของทั้งสองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการผูใดร่ํารวยผิดปกต ิกระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว กระทํา
การตามวรรคหนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจนและใหย่ืนตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลว
ใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําสั่งรับคํารอง 
กรรมการผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิไดจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

การดําเนินคดีในชั้นศาลใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 
มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน

กรรมการ และกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๒ 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

------------ 
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามหมวด 

๕ การถอดถอนจากตําแหนง 
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุด

เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญา
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘  ของรัฐธรรมนูญ 

(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของ
รัฐรวมทั้งตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด 
๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

(๕) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและชั้นหรือระดับของเจาหนาที่ของ
รัฐที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
เจาหนาที่ของรัฐและการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี 

(๗) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตร ี
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป 

(๘) เสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตร ีรัฐสภา ศาล หรอื
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจรติตอหนาท่ีการกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

(๙) ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาให
ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิประโยชนหรือ
ออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุให
เสียหายแกทางราชการ 

(๑๐) ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความ
ซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

(๑๑) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเลขาธิการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

(๑๒) แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(๑๓) ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมาย

อื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
มาตรา ๒๐  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม แตองคประชุมในการพิจารณาและวินิจฉัย หรอื
ใหความเห็นชอบตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวา

สามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัด
เฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ

เรียบรอยในการประชุม ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๒๓  การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตการลงมติในการวินิจฉัย

หรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ประธานในที่ประชุมและ
กรรมการตองลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ โดยมติของท่ีประชุมตองไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๒๔  ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 
ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และ

ถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกไวดวย 
 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหให
ถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง 

(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานท่ีทําการ
หรือสถานที่อื่นใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรอื
พยานหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับเร่ืองท่ีไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา
ดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๓) มีหนงัสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทางและ
คาตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่หรือเรื่องอื่นใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐ 
 
มาตรา ๒๖  ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน

ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูก

กลาวหาซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๒๗  การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ใหประธาน

กรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหนาที่ตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการ

ดําเนินการประชุม และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาท่ีประธานกรรมการแทน 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดเปนผูมีสวนได

เสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเร่ืองใด ๆ หามมิใหผูนั้นเขารวมในการไตสวนขอเท็จจริงพิจารณาหรือ
วินิจฉัยเรื่องดังกลาว 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๐  ในการไตสวนขอเท็จจริงกรณีที่มีการกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวย
ผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินหรือหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
หากผูใดช้ีชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของผูถูกกลาวหา
หรือผูถูกตรวจสอบ รวมทั้งตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้ชอง  แจง
เบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงดังกลาวเปนผลใหทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกต ิหรือทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น
ผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินโดยคําสั่งถึงที่สุดของศาลแลว ใหผูนั้นไดเงินสินบนตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหประธาน

กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

---------- 
 

สวนท่ี ๑ 
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

------------ 
 
มาตรา ๓๒  ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามที่มีอยูจริงในวันที่ย่ืนบัญชีดังกลาวตามแบบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงและพนจาก
ตําแหนง 

ทรัพยสินและหน้ีสินท่ีตองแสดงรายการใหรวมท้ังทรัพยสินและหน้ีสินในตางประเทศและ
ทรัพยสินท่ีมิไดอยูในความครอบครองของผูย่ืน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผูใดดํารงตําแหนงทางการเมือง
มากกวาหนึ่งตําแหนง ใหผูนั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทุกตําแหนง ตาม
ระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ๆ 

 
มาตรา ๓๓  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๓๒ ใหย่ืนพรอม

เอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมท้ัง
สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูย่ืนจะตองลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนา พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดของ
เอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ย่ืนดวย และตองย่ืนภายในกําหนดเวลา
ดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

(๑) ในกรณีที่เปนการเขารบัตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตาํแหนง 
(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง 
(๓) ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารง

ตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตายภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูดํารงตําแหนงตาย 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว ให
มีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย 

 
มาตรา ๓๔  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ 
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณ ีและหาม
มิใหผูนั้นดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง ในการนี้ ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวาเปนการจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงทางการเมืองที่ดํารงอยู แตไมกระทบกระเทือน
กิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปในตําแหนงดังกลาว 

 
มาตรา ๓๕ เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตาม

มาตรา ๓๓ แลว ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับไว
ในบัญชีทุกหนา 

บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ีใหเปดเผยให
สาธารณชนทราบโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว บัญชีของผู
ดํารงตําแหนงอ่ืนหามมิใหเปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหประธานกรรมการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาวโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพราะเหตุท่ีผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูนั้นแลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผล
การตรวจสอบดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตายและ
ปรากฏวาผูนั้นหรือทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูนั้นจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจทําการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือของกองมรดกไดโดยไมตองอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่
จะตองยื่นตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓) ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการเปรียบเทียบทรัพยสิน
และหนี้สินที่มีอยูในวันที่พนจากตําแหนงหรือตาย กับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ไดยื่นไวเมื่อ
ครั้งเขารับตําแหนง แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวาทรัพยสินมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

ผิดปกติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทายาทหรือผูจัดการมรดก แลวแต
กรณี ชี้แจงการไดมาของทรัพยสินดังกลาวกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวามีทรัพยสินเพ่ิมข้ึน
ผิดปกติ 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติให
ประธานกรรมการสงเอกสารทั้งหมดท่ีมีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือใหทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึนผิดปกติ
นั้นตกเปนของแผนดินตอไป และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี ๒ 

การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ 
----------- 

 
มาตรา ๓๙  ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เขารับตําแหนง
ทุกสามปท่ีอยูในตําแหนง และเม่ือพนจากตําแหนง ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๑) ประธานศาลฎีกา 
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๔) อัยการสูงสุด 
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๖) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
(๘) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(๙) รองประธานศาลฎีกา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๑) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 
(๑๒) ผูพิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(๑๔)รองอัยการสูงสุด 
(๑๕) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเม่ือพนจากตําแหนงของบุคคลตาม (๑) 

(๔) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหย่ืนเมื่อผูนั้นพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสามมาใช

บังคับกับการแสดง การยื่น การรับบญัชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งจะตองย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติมจากมาตรา ๓๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบ
กําหนดตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว 
แลวแตกรณี และหามมิใหผูนั้นดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๔๒  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจส่ังใหเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงอื่น ๆ 

นอกจากมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ี
ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

เจาหนาที่ของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเปนระยะ ภายในสามสิบวันนับแตดํารงตําแหนงครบทุก ๆ หาปอีก
ดวย ในกรณีนี้ใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไวเดิม 

การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐที่ยื่นไวตาม
มาตรานี้ใหกระทําทุกครั้งที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อปรากฏพฤติการณแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นร่ํารวย



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

ผิดปกต ิหรือเม่ือการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นร่ํารวยผิดปกต ิกระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรม หรือเมื่อผูนั้นพนหรือจะพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 
หมวด ๔ 

การไตสวนขอเท็จจริง 
----------- 

 
มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจรงิตามบทบญัญัติในหมวดนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 

เนื่องจากไดมีการเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงตามมาตรา 
๕๙ 

(๒) ผูเสียหายยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา
ตามมาตรา ๖๖ 

(๓) มีการกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตาม
มาตรา ๗๕ 

(๔) มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๘๘ 

(๕) มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ 
 
มาตรา ๔๔  หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลวและไมมีพยานหลักฐาน

ใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน 
(๒) ผูถูกกลาวหาเปนบุคคลคนเดียวกับผูถูกกลาวหาในเรื่องที่อยูระหวางการไตสวน

ขอเท็จจริงและมูลกรณีแหงการกลาวหาเปนเรื่องเดียวกัน 
 
มาตรา ๔๕  ในการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได โดยประกอบดวย กรรมการหนึ่งคนพนักงานเจาหนาท่ี
และหรือผูทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด มีหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด 

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน  ใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะและระดับของ
ตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๔๖  หามมิใหแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีเหตุดังตอไปน้ีเปนอนุกรรมการไตสวน 
(๑) รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหามากอน 
(๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีกลาวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรอื

รวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวนหรือมีผลประโยชนรวมกันหรือ

ขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
ในกรณีที่ปรากฏวามีการแตงตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนอนุกรรมการไตสวนให

อนุกรรมการผูนั้นแจงตอประธานกรรมการโดยเร็ว ระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูนั้นยุงเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวน 

ความในวรรคสองใหใชบังคับในกรณีที่ผูถูกกลาวหาคัดคานวาอนุกรรมการผูใดมีเหตุตาม
วรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม 

การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการไตสวน
แทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ

และกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยาน
บุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง 

ในการชี้แจงขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ใหมีสิทธินําทนายความหรือ
บุคคลซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได 

 
มาตรา ๔๘  กรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน การรับฟงคําชี้แจงของผูถูก

กลาวหาหรือการถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีอนุกรรมการไตสวนอยางนอยสองคนรวมใน
การดําเนินการในจํานวนนัน้จะตองเปนอนุกรรมการไตสวนที่เปนพนักงานเจาหนาที่อยางนอยหนึ่งคน แต
ถาเปนการรบัฟงคําชี้แจงหรือการถามปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘ จะตองมีอนุกรรมการไตสวนที่เปน
กรรมการเขารวมดําเนินการดวย 

หามมิใหอนุกรรมการไตสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ หรือ
ใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยานเพื่อจูงใจใหเขาใหถอยคําอยางใด ๆ ในเรื่องที่กลาวหานั้น 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๔๙  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนให
คณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรอื (๓) หรือมาตรา ๒๖ ได
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการไตสวน

ขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี ้
(๑) ชื่อและตําแหนงหนาที่ของผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 
(๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริง 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง 
(๖) สรุปความเห็นเก่ียวกับเรือ่งท่ีกลาวหา 
 
มาตรา ๕๑  เม่ือประธานกรรมการไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๕๐ 

แลว ใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน 
เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติใหคณะอนุกรรมการไตสวนชุดเดิมไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหมทําการไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมแทนก็ได 

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหกรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เขารวมประชุมพิจารณาสํานวน

การไตสวนขอเท็จจริง เวนแตเปนกรรมการซึ่งรูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาเนื่องจากไดรับแตงตั้ง
ใหเปนอนุกรรมการไตสวน 

 
มาตรา ๕๓  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวน

ขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลหรือไม ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยวาขอ
กลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๕๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติตามมาตรา ๕๓ แลว ถาขอกลาวหานั้น

เปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผูเสียหายยื่นคํารองเพื่อดําเนินคดีกับผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) ใหประธานกรรมการสงรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจงไปยังผูเสียหาย
แลวแตกรณี โดยเร็ว 

รายงานตามวรรคหนึ่งตองมีลายมือชื่อของกรรมการที่เขารวมการพิจารณาและตองระบุ
ความเปนมาหรือขอกลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย
และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล และขอกลาวหา
นั้นเปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผูเสียหายยื่นคํารองเพื่อดําเนินคดีกับผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) นับแตวันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกลาวผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติ
หนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมี
คําพิพากษา แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล ใหประธาน

กรรมการสงรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยัง 
(๑) ประธานวุฒิสภา ถาขอกลาวหานั้นเปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา ๔๓ 

(๑) หรือเรื่องที่ผูเสียหายยื่นคํารองขอตามมาตรา ๔๓ (๒) 
(๒) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือร่ํารวย

ผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนบุคคลตามมาตรา ๕๘ เวนแตอัยการสูงสุด หรือเปนขาราชการการเมืองอื่น
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) 

(๓) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือร่ํารวย
ผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง 

(๔) ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหา ถาผลการไตสวน
ขอเท็จจรงิปรากฏวามีมูลความผิดทางวินยั หรือมีมูลความผิดตองใหพนจากตําแหนง และผูถูกกลาวหา
เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  เห็นวาขอกลาวหาใดท่ีประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา 
๔๓ (๑) เปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอกลาวหานั้นสงไปใหวุฒิสภาพิจารณากอนก็ได 

 
มาตรา ๕๗  ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริง หากปรากฏวาผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนง

หรือพนจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อจะดําเนินคดีอาญา ดําเนนิการทางวินัย หรือขอใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน แลวแตกรณี ตอไปได 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไป
ได 

 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๕ 
การถอดถอนจากตําแหนง 

------------ 
 
มาตรา ๕๘  เมื่อปรากฏวาผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอ

ไปในทางทุจริตตอหนาท่ี สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจดําเนินการ
ถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตร ี
(๒) รัฐมนตร ี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ประธานศาลฎีกา 
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนญู 
(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๘) อัยการสูงสุด 
(๙) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๑๐) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๑๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(๑๓) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๔) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๕) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 
(๑๖) รองอัยการสูงสุด 
(๑๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
 
มาตรา ๕๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนมี
สิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ ออก
จากตําแหนงได 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
วุฒิสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหนงได 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๖๐  กรณีประชาชนรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ ออกจาก
ตําแหนงตองมีผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อจํานวนไมเกินหนึ่งรอยคนเพื่อดําเนินการจัดทําคํารองและรับรอง
ลายมือชื่อของประชาชนที่เขาชื่อจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน 

ผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อและผูเขาชื่อตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อตองไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภากอนเริ่มรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอ 

 
มาตรา ๖๑  การรองขอใหถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ตองทํา

เปนหนังสือระบุชื่อ อายุ ท่ีอยู หมายเลขประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน บัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได 
และลงลายมือชื่อของผูรองขอ โดยระบุวัน เดือน ป ท่ีลงลายมือช่ือใหชัดเจน และตองระบุพฤติการณที่
กลาวหาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ เปนขอ ๆ อยางชัดเจนวามีพฤติการณร่ํารวยผิดปกต ิสอไปในทาง
ทุจริตตอหนาท่ี สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และตองระบุ
พยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงตอไปได และใหยื่นคํารองขอดังกลาวตอประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภา 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาม

มาตรา ๕๘ ออกจากตําแหนง หรือในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภารองขอใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๓  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาวาคํารองขอถูกตองและครบถวนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา 
๖๑ หรือมาตรา ๖๒ หรือไม หากเห็นวาถูกตองและครบถวนแลวใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นวาคํารองขอ
ไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอหรือผูริเริ่มทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตอง
ตอไป 

ใหผูรองขอหรือผูริเริ่มดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากประธานวุฒิสภา 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาที่มาจากการเขาชื่อรองขอ

เพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงมีมูล และไดรายงานไปยังประธานวุฒิสภา
ตามมาตรา ๕๖ (๑) แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานใหนอกสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจง
ใหประธานรัฐสภาทราบ เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการ
ประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกลาว และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๖๕  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงตองกระทําโดยวิธี

ลงคะแนนลับ มติท่ีใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแต
วันท่ีวุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมืองหรือใน
หนวยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาว
โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือศาลท่ีมีเขตอํานาจพิจารณาพพิากษาคดี แลวแตกรณี 

เมื่อวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงแลว ใหประธานวุฒิสภาแจงมติให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกถอดถอนจากตําแหนง เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีและเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
เก่ียวของโดยเร็ว 

 
หมวด ๖ 

การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ 
------------ 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่มีผูเสียหายกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอ
หนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหผูเสียหายยื่นคํารองเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช
หรือผูสนับสนุนดวย 

 
มาตรา ๖๗  คํารองตามมาตรา ๖๖ อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยูของผูเสียหาย 
(๒) ช่ือและท่ีอยูของผูย่ืนคํารองแทน ความเกี่ยวพันกับผูเสียหาย (ถามี) 
(๓) ชื่อหรือตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหา 
(๔) ขอกลาวหาและพฤติการณแหงการกระทําผิดตามขอกลาวหา ความเสียหายท่ีไดรับ

พรอมพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 
(๕) ลายมือช่ือของผูเสียหายหรือผูย่ืนคํารองแทน แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ผูเสียหายไมอาจยื่นคํารองได ใหบุคคลดังตอไปนี้มีอํานาจย่ืนคํา
รองแทนผูเสียหาย 

(๑) ผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากผูเสียหายใหย่ืนคํารองแทน 
(๒) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะกรณีที่ผูเสียหายเปนผูเยาว หรอืผูไร

ความสามารถซึ่งอยูในความดูแลและไมสามารถรองเองได 
(๓) ผูบุพการ ีผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา ในกรณีผูเสียหายตายหรือมีเหตุจําเปน ไม

สามารถยื่นคํารองเองได หรือไมสามารถมอบอํานาจได 
(๔) ผูจัดการหรือผูแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล ในกรณีผูเสียหายเปนนิติบุคคล 
(๕) ญาติของผูเสียหาย ในกรณีผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือเปนผู

วิกลจริตหรือคนไรความสามารถไมมีผูอนุบาล หรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไมสามารถทําหนาที่
ไดดวยเหตุหน่ึงเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาวหรือคนไรความสามารถ 

 
มาตรา ๖๙  เม่ือไดรับคํารองถูกตองและครบถวนตามมาตรา ๖๗ แลว ใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริงตอไป 
 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดตาม

มาตรา ๖๖ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป  ท้ังนี ้ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 
มาตรา ๗๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาใชบังคับกับกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

มติวาขอกลาวหาที่มาจากการเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตามมาตรา ๖๖ โดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ผูเสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรองทุกขกลาวโทษบุคคล

ตามที่ระบุไวในมาตรา ๖๖ วาไดกระทําความผิดตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ตอพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจซึ่งมีเขตอํานาจเหนือทองท่ีที่เกิดการกระทําความผิดดังกลาว ใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจท่ีไดรับคํารองทุกขกลาวโทษมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ เพื่อใหออกหมายจับบุคคล
ดังกลาวได หรือในกรณีที่มีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจนั้นมีอํานาจจับบุคคลดังกลาวได 

ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่จับบุคคลดังกลาวไว สงตัวผูถูกจับพรอมทั้งบันทึก
การจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไมจําตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ

ปลอยตัวผูถูกจับไป โดยมีประกันหรือไมมีประกันก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่ืนคํา
รองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับไวได ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดท่ีมีการรองทุกขกลาวโทษนั้น 

 
มาตรา ๗๔  เม่ือจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

หนังสือแจงผูถูกกลาวหาใหไปรายงานตัวตอบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาท่ี
กําหนด 

หากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตามกําหนด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.แจงพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหา เพื่อสงอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวแต
กรณี ดําเนินคดีตอไป 

การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาและการปลอยชั่วคราว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจพิจารณา ท้ังน้ี ใหนํา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรอืประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
------------ 

 
มาตรา ๗๕  ในกรณีที่มีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูใดร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวนิิจฉัยเบื้องตนกอนวา พฤติการณหรือเรื่องที่
กลาวหานั้นเขาหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรบัไวพิจารณาหรือไม ถาผูถูกกลาวหาเปนผูซึ่งได
แสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินไวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. นําบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย    การกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ
ตองกระทําในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมเกินสองป 

 
มาตรา ๗๖  คํากลาวหาตามมาตรา ๗๕ อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
(๑) ช่ือและท่ีอยูของผูกลาวหา 
(๒) ช่ือหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและพฤติการณวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติ 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่เรื่องที่กลาวหาเขาหลักเกณฑตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีที่มีเหตุ

อันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริงตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๗๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใดของผูถูก
กลาวหาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการร่ํารวยผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปร
สภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้นไวชั่วคราว  ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะย่ืนคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการป.ป.ช. จัด
ใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็ว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่
ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเกี่ยวของกับการร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยึดหรือ
อายัดทรัพยสินนั้นไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูลซึ่งตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีนั้น แตถาสามารถพิสูจนไดก็
ใหคืนทรัพยสินแกผูน้ัน 

 
มาตรา ๗๙  เพื่อประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ังใหผูถูก

กลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูถูกกลาวหาตามรายการ วิธีการและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันแตไมเกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๘๐  ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวาผูถูกกลาวหาร่ํารวย

ผิดปกต ิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีเปนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๖๖ ใหประธานกรรมการสงเรื่องใหอัยการ

สูงสุดยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดิน 

(๒) ในกรณีผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลา
การทหาร รองอัยการสูงสุด หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ใหประธานกรรมการสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดย่ืน
คํารองตอศาล ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอใหศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(๓) ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด ใหประธานกรรมการย่ืนคํา
รองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอใหศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(๔) ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให
ประธานกรรมการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดย่ืนคํารองตอศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพพิากษาคดีเพื่อขอให
ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และใหประธานกรรมการแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก โดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาท่ี เวนแตกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลา
การ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

ปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการ
แจงไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรอืประธาน
คณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลา
การ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรอืกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ 

กรณีตาม (๑) และ (๒) เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมท้ังความเห็น
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงใหยัง
ไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการ
สูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพื่อดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือย่ืนคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพื่อขอใหศาลสั่งให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินคดีได 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
หรือศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๑  ใหอัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แลวแตกรณี ดําเนินการย่ืนคํารอง

เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในคดีที่รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหผูถูกกลาวหามีภาระการพิสูจนที่ตอง
แสดงใหศาลเห็นวาทรัพยสินดังกลาวมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ 

 
มาตรา ๘๒  การโอนหรือการกระทําใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีได

กระทําหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผู
ถูกกลาวหาตามมาตรา ๗๙ ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี มีคําขอโดยทําเปน
คํารอง ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทํานั้น ๆ ได เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชน
จะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาตนไดรับโอนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

 
มาตรา ๘๓  ถาศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินของผูถูกกลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน แตไมสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสิน
เหลาน้ันไดท้ังหมดหรือไดแตบางสวน ใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของผูถูกกลาวหาไดภายในอายุความ
สิบป แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๘ 
การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ 

ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ 
------------ 

 
มาตรา ๘๔  การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิด

ฐานทุจริตตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีใน
การยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป 

 
มาตรา ๘๕  คํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือและท่ีอยูของผูกลาวหา 
(๒) ช่ือหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและพฤติการณแหงการกระทําผิดตามขอกลาวหา พรอมพยานหลักฐาน

หรืออางพยานหลักฐาน 
 
มาตรา ๘๖  หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ ท่ีมี

ลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา 
(๑) เรื่องที่มีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดวินิจฉัย

เสร็จเด็ดขาดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงคด ีหรอื 
(๒) เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่

ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว 
 
มาตรา ๘๗  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไมรับหรือยกเรื่องกลาวหาที่มีลักษณะดังตอไปนี้

ขึ้นพิจารณาก็ได 
(๑) เรื่องที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหซึ่งไมระบุพยานหลักฐานชัดแจงเพียงพอที่จะ

ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได หรอื 
(๒) เรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกินหาปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและเปน

เรื่องที่ไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 
 
มาตรา ๘๘  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริง 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๘๙  ในกรณีท่ีผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนให
ดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเนื่องมาจากไดกระทําการตามมาตรา ๘๘ 
ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการรองทุกขหรือ
กลาวโทษเพื่อจะดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี ้ในการนี้หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว
เห็นวาเรื่องดังกลาวมิใชกรณีตามมาตรา ๘๘ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเร่ืองกลับไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป 

 
มาตรา ๙๐  ในการไตสวนขอเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการใหผูถูก

กลาวหายังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือเปนอุปสรรคในการไตสวน
ขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาส่ังพักราชการหรือพักงาน 
เพื่อรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไดสั่งพัก
ราชการหรือพักงาน แลวตอมาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แจงใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาทราบเพื่อดําเนินการสั่งใหผูถูกกลาวหากลับเขารับราชการ
หรือทํางานในตําแหนงเดิม 

 
มาตรา ๙๑  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหาใดไมมี

มูลใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิดให
ดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ถามีมูลความผิดทางวินัย ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๒ 
(๒) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๗ 
 
มาตรา ๙๒  ในกรณีมีมูลความผิดทางวินยั เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณา

พฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธาน
กรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมท้ังความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอด
ถอนผูถูกกลาวหาผูนั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมีมติโดยไม
ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน
เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น ๆ 
แลวแตกรณี 

กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลา
การ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสง
รายงานและเอกสารท่ีมีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ  แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตาม



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการโดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนดวย และเม่ือดําเนินการไดผลประการใด
แลวใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่
ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดวินัย 

สําหรับผูถูกกลาวหาซ่ึงไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัยเมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหาใหประธาน
กรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชา 
หรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแลว ให

ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง และ
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกคําสั่ง 

 
มาตรา ๙๔  ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูใดละเลยไมดําเนินการตาม

มาตรา ๙๓ ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือกฎหมาย
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น ๆ 

 
มาตรา ๙๕  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 

๙๓ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๓ ไม
ถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่ังให
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่น
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผูส่ังแตงต้ังกรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได เวนแตในกรณีที่ผูถูกกลาวหาผูนั้นเปนขาราชการตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ 
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๙๖  ผูถูกกลาวหาท่ีถูกลงโทษตามมาตรา ๙๓ จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการสั่ง

ลงโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับผูถูก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

กลาวหานั้น ๆ ก็ได  ท้ังน้ี ตองใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนมีคําส่ังลงโทษ 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีความผิดทาง

อาญา ใหประธานกรรมการสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟองคดีตอศาลกรณี
ผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพพิากษาคด ีโดยใหถือ
วารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง 

เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณ
พอที่จะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุ
ขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดต้ัง
คณะทํางานขึ้นโดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให
สมบูรณแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการ
ดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดี
แทน 

 
มาตรา ๙๘  เม่ือจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มา

ใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา ขอกลาวหาใดมีมูลความผิดตาม

มาตรา ๙๑ นอกจากดําเนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แลวหากปรากฏขอเท็จจริงในการไตสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาผูถูกกลาวหาไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 
ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีผู
ถูกกลาวหาไดอนุมัติหรืออนุญาตนั้นดวย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใชบังคับกับกรณีตามวรรค
หน่ึงโดยอนุโลม 

 
หมวด ๙ 

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
----------- 

 
มาตรา ๑๐๐  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  ท้ังนี ้ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ
ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมี
อิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง 
โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพน

จากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ
จํานวนหุนทั้งหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนนิกิจการของ

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 

 
มาตรา ๑๐๓  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรอืกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ
และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๐ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
------------ 

 
 
มาตรา ๑๐๔  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปน
กรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 
มาตรา ๑๐๕  สํานักงาน ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทุจริตในวง

ราชการและการเมือง 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งใหเปน

ขาราชการตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
ใหขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ 
 
มาตรา ๑๐๗  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ

บริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรพัยสิน และการดําเนินการอื่นของ
สํานักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหนาที่ของสวน
ราชการดังกลาว 

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ การ
ออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษ
ทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. 

(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณ ีวันหยุดราชการประจําป 
และการลาหยุดราชการของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 

(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๖) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญ หรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน

อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจางดวย 
(๗) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย 
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสํานักงาน 

ป.ป.ช. 
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. รวมท้ังการ

กําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณ ี
วันหยุดราชการประจําป การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นของลูกจาง
สํานักงาน ป.ป.ช 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนามและเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๐๘  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ
และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะใหมีรองเลขาธิการหรือผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกิจการของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของ
สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได  
ท้ังน้ี ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๙  ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงหกป และใหดํารงตําแหนงไดเพียง

วาระเดียว 
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ลาออก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

(๔) มีพระบรมราชโองการใหออกดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
วุฒิสภา 

(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไลออก หรือปลดออก 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ตองโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดที่กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๙) เปนขาราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมาชิกพรรค

การเมือง กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
(๑๐) เปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจางของบุคคล หางหุนสวน 

บริษัท หรือองคการใดๆ  ซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อหากําไร 
 
มาตรา ๑๑๐  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการ
พลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี ้คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คํา
วา “สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตร”ี ใหหมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๑๑๑  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๑๒  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.และการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ใหประธานกรรมการดวยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการหรือเทียบเทา ใหประธาน
กรรมการเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุ และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ใหเลขาธิการเปน
ผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๑๓  การโอนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญ พนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและการโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจส่ังบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ท้ังน้ี จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใดและไดรับเงินเดือนเทาใด ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่งโอนมา
ตามวรรคหนึ่งในขณะท่ีเปนพนักงานหรือขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมา
เปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้จะกระทาํมิได 

 
มาตรา ๑๑๔  ขาราชการสํานกังาน ป.ป.ช. มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญและสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการนั้นเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 
 
มาตรา ๑๑๕  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจายตามมติของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจาย รางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕ หรอืใน
การพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ถาเลขาธิการรองขอ 
คณะรัฐมนตร ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ อาจอนุญาตใหเลขาธิการหรือผู
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมาชี้แจงได 

 
มาตรา ๑๑๗  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก

ประเภทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ใหเสนอผลการสอบบัญชีตอสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 
----------- 

 
มาตรา ๑๑๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ (๑) 

หรือมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๙  เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ

เอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด 
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรอื
ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๐  ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรอืขอมูล ที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบัติ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
มิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง หรือเพื่อ
ประโยชนแกทางราชการหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรอืทําใหสูญ
หายหรือทําใหไรประโยชนซ่ึงทรัพยสิน บัญช ีเอกสาร หรือหลักฐานนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๒  เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรอื

มาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรู

เห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถอืวาผูน้ันไมมี
ความผิด 

 
มาตรา ๑๒๓  เจาหนาที่ของรัฐผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่

อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้ง
แตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๒๔  ผูใดเปนผูริเริ่มใหมีการเขาชื่อเพื่อถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงตาม
มาตรา ๖๐ หรือย่ืนคํารองเพื่อดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๖๖ หรือย่ืนคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ รูวาไมมี
เหตุที่จะถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง หรือรูวาไมมีพฤติการณวาบุคคลร่ํารวยผิดปกติ หรือรูวาไมมี
การกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น กระทําการ
กลาวหาเท็จหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเขาชื่อเพื่อถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 
ใหถือวาบุคคลผูถูกรองขอใหถอดถอนเปนผูเสียหายในการกระทําความผิดดวย 

 
มาตรา ๑๒๕  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาท่ี หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิบัติหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ตองระวางโทษสองเทาของโทษท่ีกฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

------------- 
 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหวางท่ียังไมมีประธานศาลปกครอง
สูงสุดใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มีจํานวนสิบส่ีคนประกอบดวย ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธกิารบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองให
เหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการ 

 
มาตรา ๑๒๗  ใหกรรมการท่ีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๓๑๕ 

วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหนงเพียงกึ่งหนึ่งของวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๒ 
และมิใหนําบทบัญญัติที่ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มาใชบังคับกับกรรมการดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒๘  บรรดาเรื่องกลาวหารองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดรับไวกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และอยูระหวางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท่ีกระทํามาแลวเปน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

อันใชได สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กําหนด 

ในกรณีที่เรื่องกลาวหารองเรียนตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติวาเจาหนาท่ีของรัฐประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๑๒๙  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่เจาหนาที่ของรัฐไดแสดงไวตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเก็บ
อยูที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ให
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเก็บรักษาไวเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และหากเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงเกิน
หาปแลวจะทําลายเสียก็ได 

 
มาตรา ๑๓๐  ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีระเบียบ
หรือประกาศตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีอ้อกใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓๑  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน ขาราชการ ลูกจางและเงิน

งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไป
เปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

ใหขาราชการและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง ดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนรวมทั้ง
เงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม 

 
มาตรา ๑๓๒  ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๓๓  เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งไดรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  ท้ังนี ้ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญาในลักษณะดังกลาว ถาไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญา หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาวอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหคงถือไวซ่ึงสัมปทานหรือเปนคูสัญญาหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาวนั้นไดตอไปจนกวาจะครบอายุ
สัมปทานหรือครบอายุสัญญา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการ

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้คือ โดยที่มาตรา ๓๐๑ 
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ ไต
สวนขอเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีที่มีการรองขอใหถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงออกจากตําแหนง หรือดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
และไตสวนวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาท่ี โดยมาตรา ๓๒๙ บัญญัติใหตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงมาตรา ๓๓๑ บัญญัติให
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการร่ํารวยผิดปกติและ
การทุจริตตอหนาท่ี การกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกลาวหา ตลอดจนโทษท่ีประธาน
กรรมการหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะไดรับในกรณีที่กระทําการโดยขาด
ความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
ประกอบกับมาตรา ๓๐๒ บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการที่มีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

พรพิมล/แกไข 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
สุกิจ/กองเกียรต ิ จัดทํา 
๑๗ มี.ค. ๔๖ 
 
 


