
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไว

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

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

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานใน
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หนา ๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือ
คณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรัฐ 

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

ขาราชการการเมือง 
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย

รัฐสภา 
(๗) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร 
(๘) ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
(๙) ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มี

รายไดหรืองบประมาณไมต่ํากวาเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม ทบวงหรือกระทรวง สําหรับขาราชการพลเรือน ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการเหลาทัพ 
หรือผูบัญชาการทหารสูงสุด สําหรับขาราชการทหาร ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
ผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนา
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเปนนิติบุคคล หรือผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายอื่น
บัญญัติ 

“ผูเสียหาย” หมายความวา ผูเสียหายจากการกระทําอันเปนเหตุใหเจาหนาที่ของ
รัฐร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ไดกระทําการอันเปนมูลที่จะนําไปสู
การถอดถอนจากตําแหนง การดําเนินคดีอาญา การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือการ
ดําเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหหมายความ
รวมถึงตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาต ิ

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เลขาธิการ และขาราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงขาราชการ 
หรือพนักงานซึ่งมาชวยราชการในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน
ตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวา
มีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ 
ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

“ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” หมายความวา การที่ทรัพยสินหรือหนี้สินในบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดย่ืนเมื่อพนจากตําแหนงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ไดย่ืนเมื่อเขารับตําแหนงในลักษณะที่
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกต ิ

“รํ่ารวยผิดปกติ” หมายความวา การมีทรัพยสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพ่ิมขึ้นมากผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที ่

 
มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบกับ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรียกโดย
ยอวา “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อ่ืนอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๗  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน 

ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรค
การเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ
หาคน และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบ
แปดคนเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติ
ในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มี
อยู 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนน
สูงสุดและมีคะแนนมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการ แตถาผูไดรับเลือกที่ไดคะแนนมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภามีจํานวนไมครบเกาคน ใหนํารายชื่อของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยู
ทั้งหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ถามีผู
ไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินเกาคน ใหประธานวุฒิสภาจับ
สลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ 

 
มาตรา ๘  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริต

เปนที่ประจักษมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๙  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย 

 
มาตรา ๑๐  ผูได รับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี ้
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๒) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะ

สามปกอนวันไดรับการเสนอชื่อ 
(๓) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๗) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๘) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๙) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๑๐) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึง

หาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๑๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๓) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ 

และมาตรา ๔๑ 
(๑๕) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหา

ปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันไดรับการเสนอชื่อ 
 
มาตรา ๑๑  ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ินหรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง

หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอม
ของบุคคลนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) 
(๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เช่ือไดวาตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๔) แลว 
ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่ง

ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑ 
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖ 
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและให

ถือวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 
 
มาตรา ๑๔  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนง ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๗ 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปน
จํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภา 
ใหดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๕  ใหกรรมการมีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ

ตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอประธานวุฒิสภาเมื่อเขารับตําแหนงและพนจาก
ตําแหนง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการ
ผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปน
การเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจาก
ตําแหนงได 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งตองมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง

สภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภามีสิทธิเขาช่ือ
รองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการผูใดร่ํารวยผิดปกติ 
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว 
กระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอๆ ใหชัดเจนและใหย่ืนตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภา
ไดรับคํารองแลวใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเพ่ือพิจารณาพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําส่ังรับคํา
รอง กรรมการผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิไดจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

การดําเนินคดีในชั้นศาลใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 
มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ

ประธานกรรมการ และกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๒ 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

   
 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา

ตามหมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหนง 
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการ

สูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด ๖ การ
ดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรม 

(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของ
เจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

(๕) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงและช้ันหรือระดับของ
เจาหนาที่ของรัฐที่จะตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
เจาหนาที่ของรัฐและการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

(๗) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป 

(๘) เสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล 
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงาน
โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริต
ตอหนาที่การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตาํแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม 

(๙) ดําเนินการสงเร่ืองใหหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังหรือคํา
พิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตให
สิทธิประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

(๑๐) ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยม
เก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๑) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเลขาธิการ 
(๑๒) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
(๑๓) ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือ

กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
มาตรา ๒๐  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม แตองคประชุมในการพิจารณา
และวินิจฉัย หรือใหความเห็นชอบตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไม
นอยกวาสามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทํา
หนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษา

ความเรียบรอยในการประชุม ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังใดๆ ตามความจําเปนได 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๒๓  การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตการลงมติในการ

วินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ประธาน
ในที่ประชุมและกรรมการตองลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ โดยมติของท่ีประชุมตองไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๔  ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 
ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการ

ประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกไวดวย 
 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพ่ือประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง 

(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน 
สถานที่ทําการหรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน
และพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด 
เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถ่ิน หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวน
ขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทางและ
คาตอบแทนของพยานบุคคล และเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่หรือเร่ืองอ่ืนใด
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐ 
 
มาตรา ๒๖  ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือ

พิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุม

ตัวผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพ่ือสงตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการ
ตอไป 

 
มาตรา ๒๗  การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให

ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจลงนามใน
หนังสือเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหนาที่ตองดําเนินการใดๆ นอกจาก

การดําเนินการประชุม และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหกรรมการเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดเปนผู

มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใดๆ หามมิใหผูนั้นเขารวมในการไตสวนขอเท็จจริง
พิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องดังกลาว 

 
มาตรา ๓๐  ในการไตสวนขอเท็จจริงกรณีที่มีการกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐ

รํ่ารวยผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินหรือหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หากผูใดชี้ชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยสินหรือ
หนี้สินของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกตรวจสอบ รวมทั้งตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และการชี้ชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงดังกลาวเปนผลใหทรัพยสินที่
รํ่ารวยผิดปกติ หรือทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินโดยคําส่ังถึงที่สุดของศาล
แลว ใหผูนั้นไดเงินสินบนตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให
ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 
   

 
สวนที่ ๑ 

การแสดงบญัชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง 
   

 
มาตรา ๓๒  ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาที่ ย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามที่มีอยูจริงในวันที่ย่ืนบัญชี
ดังกลาวตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่
เขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง 

ทรัพยสินและหนี้สินที่ตองแสดงรายการใหรวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินใน
ตางประเทศและทรัพยสินที่มิไดอยูในความครอบครองของผูย่ืน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะดวย 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผูใดดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมากกวาหนึ่งตําแหนง ใหผูนั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทุก
ตําแหนง ตามระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นๆ 

 
มาตรา ๓๓  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๓๒ ให

ย่ืนพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน
ดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผู
ย่ืนจะตองลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ย่ืนไวทุกหนา 
พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ย่ืนดวย 
และตองย่ืนภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง 

(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันพนจาก
ตําแหนง 

(๓) ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งไดย่ืนบัญชีไวแลว ตายในระหวาง
ดํารงตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตายภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูดํารงตําแหนงตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองย่ืนบัญชีตาม (๒) 
แลว ใหมีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่
พนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย 

 
มาตรา ๓๔  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือนับแตวันที่
ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี และหามมิใหผูนั้นดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน
เวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง ในการนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวาเปนการจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่
ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงทางการเมืองที่ดํารงอยู แตไมกระทบกระเทือนกิจการที่
ผูนั้นไดกระทําไปในตําแหนงดังกลาว 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบตามมาตรา ๓๓ แลว ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ลงลายมือช่ือกํากับไวในบัญชีทุกหนา 

บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ให
เปดเผยใหสาธารณชนทราบโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองย่ืนบัญชี
ดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอ่ืนหามมิใหเปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหประธานกรรมการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพราะเหตุ

ที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูนั้นแลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
และประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย

และปรากฏวาผูนั้นหรือทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูนั้นจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิน
และหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือของกองมรดกไดโดยไมตองอาศัยบัญชีแสดง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายการทรัพยสินและหนี้สินที่จะตองย่ืนตามมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓) ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทําการเปรียบเทียบทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่พนจากตําแหนงหรือตาย กับบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ไดย่ืนไวเมื่อครั้งเขารับตําแหนง แลวจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวาทรัพยสินมีความเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้นผิดปกติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทายาทหรือ
ผูจัดการมรดก แลวแตกรณี ช้ีแจงการไดมาของทรัพยสินดังกลาวกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
มีมติวามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ใหประธานกรรมการสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือใหทรัพยสินที่
เพ่ิมข้ึนผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๒ 

การแสดงบญัชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ 
   

 
มาตรา ๓๙  ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้มีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรพัยสิน

และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เขา
รับตําแหนงทุกสามปที่อยูในตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนง ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

(๑) ประธานศาลฎีกา 
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๔) อัยการสูงสุด 
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๖) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(๙) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๑) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 
(๑๒) ผูพิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๔) รองอัยการสูงสุด 
(๑๕) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเมื่อพนจากตําแหนงของบุคคล

ตาม (๑) (๔) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหย่ืนเมื่อผูนั้นพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐเทานั้น 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
มาใชบังคับกับการแสดง การยื่น การรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และการ
ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งจะตองย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติมจากมาตรา ๓๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผู
นั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือ
นับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี และหามมิใหผูนั้นดํารงตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๔๒  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐตําแหนง

อ่ืนๆ นอกจากมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่
ตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเปนระยะ ภายในสามสิบวันนับแตดํารงตําแหนง
ครบทุกๆ หาปอีกดวย ในกรณีนี้ ใหแสดงรายการทรัพย สินและหนี้ สินเฉพาะรายการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ย่ืนไวเดิม 

การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐที่ย่ืนไว
ตามมาตรานี้ ใหกระทําทุกครั้งที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือเมื่อไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อปรากฏพฤติการณแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นร่ํารวยผิดปกติ หรือเมื่อการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือเมื่อผูนั้นพนหรือจะพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐ 

 
หมวด ๔ 

การไตสวนขอเท็จจริง 
   

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

สวนขอเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) ประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริง เนื่องจากไดมีการเขาช่ือรองขอเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๕๙ 

(๒)๒ เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๖๖ 
(๓) มีการกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดินตามมาตรา ๗๕ 
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือ

กระทําความผิดตามมาตรา ๘๘ 
(๕) มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ 
 
มาตรา ๔๔  หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) เร่ืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลวและไมมี

พยานหลักฐานใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน 
(๒) ผูถูกกลาวหาเปนบุคคลคนเดียวกับผูถูกกลาวหาในเรื่องที่อยูระหวางการไต

สวนขอเท็จจริงและมูลกรณีแหงการกลาวหาเปนเรื่องเดียวกัน 
 
มาตรา ๔๕  ในการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได โดยประกอบดวย กรรมการหนึ่งคน 
พนักงานเจาหนาที่และหรือผูทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด มีหนาที่แสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด 

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน  ใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะและ
ระดับของตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนให เปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                                                 
๒ มาตรา ๔๓ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๖  หามมิใหแตงตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังตอไปนี้เปนอนุกรรมการไตสวน 
(๑) รูเห็นเหตุการณเก่ียวกับเรื่องที่กลาวหามากอน 
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองรวมบิดา

มารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวนหรือมีผลประโยชน

รวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
ในกรณีที่ปรากฏวามีการแตงตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนอนุกรรมการไตสวนให

อนุกรรมการผูนั้นแจงตอประธานกรรมการโดยเร็ว ระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูนั้นยุง
เก่ียวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวน 

ความในวรรคสองใหใชบังคับในกรณีที่ผูถูกกลาวหาคัดคานวาอนุกรรมการผูใดมี
เหตุตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการแตงตั้งบุคคลเปนอนกุรรมการ
ไตสวนแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหแจงขอกลาวหาใหผูถูก

กลาวหาทราบและกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาแสดง
พยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง 

ในการชี้แจงขอกลาวหาและการใหปากคําของผู ถูกกลาวหา ใหมีสิทธินํา
ทนายความหรือบุคคลซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได 

 
มาตรา ๔๘  กรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน การรับฟงคําช้ีแจงของ

ผูถูกกลาวหาหรือการถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีอนุกรรมการไตสวนอยางนอยสอง
คนรวมในการดําเนินการในจํานวนนั้นจะตองเปนอนุกรรมการไตสวนที่เปนพนักงานเจาหนาที่
อยางนอยหนึ่งคน แตถาเปนการรับฟงคําช้ีแจงหรือการถามปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘ จะตองมี
อนุกรรมการไตสวนที่เปนกรรมการเขารวมดําเนินการดวย 

หามมิใหอนุกรรมการไตสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซึ่งเปนการลอลวงหรือขู
เข็ญ หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยานเพื่อจูงใจใหเขาใหถอยคําอยางใดๆ ในเรื่องที่
กลาวหานั้น 

 
มาตรา ๔๙  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน ให

คณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ 
ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  เมื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการ
ไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) ช่ือและตําแหนงหนาที่ของผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 
(๒) เร่ืองที่ถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริง 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา 
 
มาตรา ๕๑  เมื่อประธานกรรมการไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา 

๕๐ แลว ใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน 
เพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไต

สวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติใหคณะอนุกรรมการไตสวนชุดเดิมไตสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหมทําการไตสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมแทนก็ได 

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหกรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เขารวมประชุมพิจารณา

สํานวนการไตสวนขอเท็จจริง เวนแตเปนกรรมการซึ่งรูเห็นเหตุการณเก่ียวกับเรื่องที่กลาวหา
เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการไตสวน 

 
มาตรา ๕๓  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไต

สวนขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลหรือไม ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
วินิจฉัยวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป 

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

กลาวหานั้นเปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผูเสียหายยื่นคํารองเพ่ือ
ดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) ใหประธานกรรมการสงรายงานไปยังประธาน
วุฒิสภาหรือแจงไปยังผูเสียหายแลวแตกรณี โดยเร็ว 

รายงานตามวรรคหนึ่งตองมีลายมือช่ือของกรรมการที่เขารวมการพิจารณาและ
ตองระบุความเปนมาหรือขอกลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริงเหตุผลในการ
พิจารณาวินิจฉัยและบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 

 
มาตรา ๕๕๓  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล และขอ

กลาวหานั้นเปนเรื่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) นับแตวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ

                                                 
๓ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาว ผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําพิพากษา แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล ให

ประธานกรรมการสงรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง 
(๑)๔ ประธานวุฒิสภา ถาขอกลาวหานั้นเปนเรื่องตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒)  
(๒) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือ

รํ่ารวยผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนบุคคลตามมาตรา ๕๘ เวนแตอัยการสูงสุด หรือเปนขาราชการ
การเมืองอ่ืนนอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) 

(๓) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือ
รํ่ารวยผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผู
ดํารงตําแหนงระดับสูง 

(๔) ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหา ถาผลการไตสวน
ขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดทางวินัย หรือมีมูลความผิดตองใหพนจากตําแหนง และผูถูก
กลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาขอกลาวหาใดที่ประธานวุฒิสภาสงมาตาม
มาตรา ๔๓ (๑) เปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอกลาวหานั้นสงไปใหวุฒิสภาพิจารณา
กอนก็ได 

 
มาตรา ๕๗  ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริง หากปรากฏวาผูถูกกลาวหาพนจาก

ตําแหนงหรือพนจากราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจากถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือจะดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน แลวแตกรณี ตอไปได 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการอันเนื่องมาจากความ
ตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือขอใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินตอไปได 

 
หมวด ๕ 

การถอดถอนจากตาํแหนง 
   

 
มาตรา ๕๘  เมื่อปรากฏวาผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวย

ผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิด

                                                 
๔ มาตรา ๕๖ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
วุฒิสภามีอํานาจดําเนินการถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

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

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา
หาหมื่นคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภา เพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงตามมาตรา ๕๘ ออกจากตําแหนงได 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภามีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา
ออกจากตําแหนงได 

 
มาตรา ๖๐  กรณีประชาชนรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ 

ออกจากตําแหนงตองมีผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อจํานวนไมเกินหนึ่งรอยคนเพื่อดําเนินการจัดทําคํา
รองและรับรองลายมือช่ือของประชาชนที่เขาช่ือจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน 

ผู ริเ ร่ิมรวบรวมรายชื่อและผูเขาช่ือตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อตองไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภากอนเริ่มรวบรวมรายชือ่
ประชาชนผูมีสิทธิเขาช่ือรองขอ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๑  การรองขอใหถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ 
ตองทําเปนหนังสือระบุช่ือ อายุ ที่อยู หมายเลขประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถายสามารถแสดงตนได และลงลายมือช่ือของผูรองขอ โดยระบุวัน เดือน ป ที่ลงลายมือช่ือให
ชัดเจน และตองระบุพฤติการณที่กลาวหาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ เปนขอๆ อยางชัดเจนวา
มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และตองระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและ
เพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได และใหย่ืนคํารองขอ
ดังกลาวตอประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อไปแสดง
ตนตอประธานวุฒิสภา 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรองขอใหถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงตามมาตรา ๕๘ ออกจากตําแหนง หรือในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภารองขอใหถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๓  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว ใหประธานวุฒิสภา

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวาคํารองขอถูกตองและครบถวนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒ หรือไม หากเห็นวาถูกตองและครบถวนแลวให
ประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวน
ขอเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นวาคํารองขอไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหประธานวุฒิสภาแจงใหผู
รองขอหรือผูริเร่ิมทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตองตอไป 

ใหผูรองขอหรือผูริเร่ิมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงจากประธานวุฒิสภา 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาที่มาจากการเขาช่ือ

รองขอเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงมีมูล และไดรายงานไปยัง
ประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๕๖ (๑) แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณามีมติโดยเร็ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานใหนอกสมัยประชุม ใหประธาน
วุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกลาว และใหประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๕  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตองกระทําโดย
วิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
หาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจาก
ราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทาง
การเมืองหรือในหนวยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกา แผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแต
กรณี 

เมื่อวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงแลว ใหประธานวุฒิสภาแจง
มติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกถอดถอนจากตําแหนง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจาหนาที่
ของรัฐที่เก่ียวของโดยเร็ว 

 
หมวด ๖ 

การดําเนินคดอีาญากบัผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๖๖๕  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผูกลาวหา

วาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
ขาราชการการเมืองอ่ืนร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่นให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว เวนแตในกรณีที่ผูกลาวหามิใช
ผูเสียหาย และคํากลาวหาไมระบุพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไมดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงก็ได 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง
ได 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่นเปน
ตัวการผูใชหรือผูสนับสนุนดวย 

 
มาตรา ๖๗  (ยกเลิก)๖ 
 

                                                 
๕ มาตรา ๖๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๖๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๘  (ยกเลิก)๗ 
 
มาตรา ๖๙  (ยกเลิก)๘ 
 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิด

ตามมาตรา ๖๖ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป  
ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 

 
มาตรา ๗๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาใชบังคับกับกรณีที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาที่มาจากการเขาช่ือรองขอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตาม
มาตรา ๖๖ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ผู เสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรองทุกข

กลาวโทษบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๖๖ วาไดกระทําความผิดตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ 
ตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่เกิดการกระทําความผิดดังกลาว 
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไดรับคํารองทุกขกลาวโทษมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจ เพ่ือใหออกหมายจับบุคคลดังกลาวได หรือในกรณีที่มีเหตุจําเปนอยางอ่ืนใหจับไดโดยไม
มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นมีอํานาจจับบุคคลดังกลาว
ได 

ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่จับบุคคลดังกลาวไว สงตัวผูถูกจับพรอม
ทั้งบันทึกการจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไมจําตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. อาจปลอยตัวผูถูกจับไป โดยมีประกันหรือไมมีประกันก็ได 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ย่ืนคํารองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับไวได ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษ
นั้น 

 

                                                 
๗ มาตรา ๖๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๖๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔  เมื่อจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีหนังสือแจงผูถูกกลาวหาใหไปรายงานตัวตอบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวัน
เวลาที่กําหนด 

หากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตามกําหนด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.แจง
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจัดการใหไดตัวผู ถูกกลาวหา เพ่ือสงอัยการสูงสุดหรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวแตกรณี ดําเนินคดีตอไป 

การควบคุมตัวผูถูกกลาวหาและการปลอยชั่วคราว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ
พิจารณา ทั้งนี้ ใหนํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดนิ 
   

 
มาตรา ๗๕  ในกรณีที่มีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐผูใดร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนกอนวา 
พฤติการณหรือเร่ืองที่กลาวหานั้นเขาหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับไวพิจารณาหรือไม 
ถาผูถูกกลาวหาเปนผูซึ่งไดแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินไวแลว ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. นําบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย 

การกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตองกระทําในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของ
รัฐ หรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป 

 
มาตรา ๗๖  คํากลาวหาตามมาตรา ๗๕ อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือและที่อยูของผูกลาวหา 
(๒) ช่ือหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและพฤติการณวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติ 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่เร่ืองที่กลาวหาเขาหลักเกณฑตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณี

ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรํ่ารวยผิดปกติ ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริงตอไป 

 
มาตรา ๗๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใด

ของผูถูกกลาวหาเปนทรัพยสินที่เก่ียวของกับการร่ํารวยผิดปกติและมีพฤติการณนาเช่ือวาจะมีการ
โอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออก
คําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาท่ีจะยื่นคํารองขอผอนผัน
เพ่ือขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จัดใหมีการพิสูจนเก่ียวกับทรัพยสินโดยเร็ว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมสามารถแสดง
หลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเก่ียวของกับการร่ํารวยผิดปกติ ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูลซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีนั้น แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น 

 
มาตรา ๗๙  เพ่ือประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ส่ังใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูถูกกลาวหาตามรายการ วิธีการและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันแตไมเกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๘๐  ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวาผูถูกกลาวหา

รํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีเปนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๖๖ ใหประธานกรรมการสงเร่ืองให

อัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือขอใหศาล
ส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(๒) ในกรณีผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาล
ปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ให
ประธานกรรมการสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาล ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
เพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(๓) ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด ใหประธาน
กรรมการยื่นคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอใหศาลส่ังใหทรัพยสินตก
เปนของแผนดิน 

(๔) ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชบุคคลตาม (๑) (๒) และ 
(๓) ใหประธานกรรมการสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และใหประธานกรรมการแจงให
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก โดยให
ถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ เวนแตกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการแจงไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ 
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีตาม (๑) และ (๒) เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมทั้ง
ความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากแตละฝาย
จํานวนฝายละเทากันเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อ
ย่ืนคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไป ใน
กรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเก่ียวกับการดําเนินคดีได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขต
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๑  ใหอัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แลวแตกรณี ดําเนินการยื่น

คํารองเพื่อขอใหศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในคดีที่รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหผูถูกกลาวหามีภาระการพิสูจน
ที่ตองแสดงใหศาลเห็นวาทรัพยสินดังกลาวมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ 

 
มาตรา ๘๒  การโอนหรือการกระทําใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ

ที่ไดกระทําหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๗๙ ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี 
มีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทํานั้นๆ ได เวนแต
ผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาตนไดรับโอนทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

 
มาตรา ๘๓  ถาศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินของผูถูกกลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติวารํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน แตไมสามารถบังคับคดี
เอาแกทรัพยสินเหลานั้นไดทั้งหมดหรือไดแตบางสวน ใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของผูถูก
กลาวหาไดภายในอายุความสิบป แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน 

 
หมวด ๘ 

การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ 
ซึ่งมิใชผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือช่ือของตนตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่
ของรัฐไมเกินสองป 

 
มาตรา ๘๕  คํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือและที่อยูของผูกลาวหา 
(๒) ช่ือหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและพฤติการณแหงการกระทําผิดตามขอกลาวหา พรอม

พยานหลักฐานหรืออางพยานหลักฐาน 
 
มาตรา ๘๖  หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา 

๘๔ ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ข้ึนพิจารณา 
(๑) เร่ืองที่มีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได

วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดี หรือ 
(๒) เร่ืองที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาล

หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังเสร็จเด็ดขาดแลว 
 
มาตรา ๘๗  คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไมรับหรือยกเรื่องกลาวหาที่มีลักษณะ

ดังตอไปนี้ข้ึนพิจารณาก็ได 
(๑) เร่ืองที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหซึ่งไมระบุพยานหลักฐานชัดแจงเพียง

พอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได หรือ 
(๒) เร่ืองที่ลวงเลยมาแลวเกินหาปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและ

เปนเรื่องที่ไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 
 
มาตรา ๘๘  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตาม

มาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ 
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริง 

 
มาตรา ๘๙  ในกรณีที่ผู เสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงาน

สอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเนื่องมาจากไดกระทํา
การตามมาตรา ๘๘ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษเพื่อจะดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในการนี้หาก
คณะกรรมการ ป .ป .ช. พิจารณาแลวเห็นวาเ ร่ืองดังกลาวมิใชกรณีตามมาตรา  ๘๘ ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเร่ืองกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาตอไป 

 
มาตรา ๙๐  ในการไตสวนขอเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการใหผู

ถูกกลาวหายังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือเปนอุปสรรคใน
การไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาสั่งพัก
ราชการหรือพักงาน เพ่ือรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากผูบังคับบัญชา
ของผูถูกกลาวหาไดส่ังพักราชการหรือพักงาน แลวตอมาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาขอ
กลาวหาไมมีมูล ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาทราบเพื่อ
ดําเนินการสั่งใหผูถูกกลาวหากลับเขารับราชการหรือทํางานในตําแหนงเดิม 

 
มาตรา ๙๑  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหา

ใดไมมีมูลใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูล
ความผิดใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ถามีมูลความผิดทางวินัย ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๒ 
(๒) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๗ 
 
มาตรา ๙๒  ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได

พิจารณาพฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย 
ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจแตงตั้งถอดถอนผู ถูกกลาวหาผูนั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณา
โทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือ
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ แลวแตกรณี 

กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ให
ประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการ
ตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ  แลวแต
กรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
อัยการโดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึ่งของ
สํานวนการสอบสวนดวย และเมื่อดําเนินการไดผลประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิด
วินัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัยเมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหาใหประธาน
กรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยัง
ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแลว ให

ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
เร่ือง และใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสงสําเนาคําส่ังลงโทษดังกลาวไปให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกคําส่ัง 

 
มาตรา ๙๔  ผูบังคับบัญชาหรือผูมี อํานาจแตงตั้งถอดถอนผูใดละเลยไม

ดําเนินการตามมาตรา ๙๓ ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูนั้นกระทํา
ความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
ของผูถูกกลาวหานั้นๆ 

 
มาตรา ๙๕  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัยตาม

มาตรา ๙๓ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตาม
มาตรา ๙๓ ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยัง
นายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่จําเปน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสั่งใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่
ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผูส่ังแตงตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหถูกตอง
เหมาะสมตอไปก็ได เวนแตในกรณีที่ผูถูกกลาวหาผูนั้นเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธาน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๙๖  ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๙๓ จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจ

ในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับผูถูกกลาวหานั้นๆ ก็ได  ทั้งนี้ ตองใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนมีคําส่ังลงโทษ 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีความผิด

ทางอาญา ใหประธานกรรมการสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟองคดี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอศาลกรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี โดยใหถือวารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูล
ฟอง 

เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงให
ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานข้ึนโดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝาย
ละเทากันเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดี
ตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเก่ียวกับการดําเนินการฟองคดีได ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทน 

 
มาตรา ๙๘  เมื่อจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 

๗๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา ขอกลาวหาใดมีมูล

ความผิดตามมาตรา ๙๑ นอกจากดําเนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แลวหากปรากฏ
ขอเท็จจริงในการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาผูถูกกลาวหาไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิ
ประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู 
พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังหรือ
คําพิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่ผูถูกกลาวหาไดอนุมัติหรืออนุญาตนั้น
ดวย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใชบังคับกับกรณีตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
หมวด ๙ 

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
   

 
มาตรา ๑๐๐  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี ้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ
เขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของ
รัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทาง
ราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตาม
วรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่
ของรัฐ 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของ

ผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไม
เกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใชบริษัทที่เปน
คู สัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ

ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 

 
มาตรา ๑๐๓  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจาก

บุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผู
ซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๑๐ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๑๐๔  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 
มาตรา ๑๐๕  สํานักงาน ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ

ทุจริตในวงราชการและการเมือง 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและ

แตงตั้งใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใหขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. เปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
มาตรา ๑๐๗  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ

เก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และ
การดําเนินการอื่นของสํานักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. และขอบเขตหนาที่ของ
สวนราชการดังกลาว 

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
คาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย 
การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการ
และลูกจางสํานักงาน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. 

(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 

(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเช่ียวชาญ หรือเปนผูชํานาญการ
เฉพาะดานอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งอัตรา
คาตอบแทนการจางดวย 

(๗) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใดๆ ตามแตจะ
มอบหมาย 

(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการ

สํานักงาน ป.ป.ช. 
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้ง

การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจําป การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนของลูกจาง
สํานักงาน ป.ป.ช. 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนามและเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๐๘  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ข้ึนตรงตอ
ประธานกรรมการและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะใหมีรอง
เลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูชวย
ส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกิจการของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปน
ผูแทนของสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะ
อยางแทนก็ได  ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๙  ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงหกป และใหดํารงตําแหนง

ไดเพียงวาระเดียว 
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ลาออก 
(๔) มีพระบรมราชโองการใหออกดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

และวุฒิสภา 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยไลออก หรือปลดออก 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดที่กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๙) เปนขาราชการการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

พรรคการเมือง กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
(๑๐) เปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจางของบุคคล หาง

หุนสวน บริษัท หรือองคการใดๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อหากําไร 
 
มาตรา ๑๑๐  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวน
ที่เก่ียวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คําวา “สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร”ี ใหหมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๑๑๑  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงิน

ประจําตําแหนงของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๑๒  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.และ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ใหประธานกรรมการดวย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวุฒิสภา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการหรือเทียบเทา ให
ประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง 

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ให
เลขาธิการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

 
มาตรา ๑๑๓  การโอนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญ 

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและการโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจา
สังกัดแลวเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ
ใดและไดรับเงินเดือนเทาใด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงาน
ในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่ง
โอนมาตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนพนักงานหรือขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการมาเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จะกระทํา
มิได 

 
มาตรา ๑๑๔  ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญและสิทธิ

ประโยชนตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการนั้นเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 
 
มาตรา ๑๑๕  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจายตามมติของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และสํานักงาน ป .ป .ช .  ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็น
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไวในรายงาน
การเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจาย รางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕ 
หรือในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ถาเลขาธิการ
รองขอ คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เก่ียวของ อาจอนุญาตให
เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายมาชี้แจงได 

 
มาตรา ๑๑๗  ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน

ทุกประเภทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ใหเสนอผลการสอบบัญชีตอ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๕ 
(๑) หรือมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๙  เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้ สินและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๐  ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูล ที่ไดมาเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และมิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการหรือเพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวน
ขอเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชนแกทางราชการหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน

อ่ืนใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไป
เสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานนั้นตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๒  เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ 

หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา 
ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือ
วาผูนั้นไมมีความผิด 

 
มาตรา ๑๒๓  เจาหนาที่ของรัฐผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน

พฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น เพ่ือ
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๔  ผูใดเปนผู ริเร่ิมใหมีการเขาช่ือเพ่ือถอดถอนบุคคลออกจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๖๐ หรือย่ืนคํารองเพื่อดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๖๖ หรือย่ืนคํากลาวหา
ตามมาตรา ๘๔ รูวาไมมีเหตุที่จะถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง หรือรูวาไมมีพฤติการณวา
บุคคลร่ํารวยผิดปกติ หรือรูวาไมมีการกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาญาหรือตามกฎหมายอื่น กระทําการกลาวหาเท็จหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเขาช่ือเพ่ือถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง ใหถือวาบุคคลผูถูกรองขอใหถอดถอนเปนผูเสียหายในการกระทําความผิดดวย 

 
มาตรา ๑๒๕  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาที่ 

หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิบัติหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตองระวางโทษสอง
เทาของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหวางที่ยังไมมีประธานศาล
ปกครองสูงสุดใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๗ มีจํานวนสิบสี่คนประกอบดวย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีเ่ปนนติบิคุคล
ทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการ 

 
มาตรา ๑๒๗  ใหกรรมการที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหนงเพียงกึ่งหนึ่งของวาระการดํารง
ตําแหนงตามมาตรา ๑๒ และมิใหนําบทบัญญัติที่ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มาใชบังคับ
กับกรรมการดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒๘  บรรดาเรื่องกลาวหารองเรียนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนเรื่องที่อยูใน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดรับ
ไวกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และอยูระหวางการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการที่กระทํามาแลวเปนอันใชได สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

ในกรณีที่เร่ืองกลาวหารองเรียนตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติวาเจาหนาที่ของรัฐประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชา
หรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของดําเนินการตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๙  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่เจาหนาที่ของรัฐไดแสดง

ไวตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 
๒๕๑๘ และเก็บอยูที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเก็บรักษา
ไวเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และหากเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงเกินหาปแลวจะทําลายเสียก็ได 

 
มาตรา ๑๓๐  ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ใชบังคับ  ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ ไม ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้ งนี้  จนกวาจะไดมีระเบียบหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓๑  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหขาราชการและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง ดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดอืน
รวมทั้งเงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม 

 
มาตรา ๑๓๒  ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 
มาตรา ๑๓๓  เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งไดรับสัมปทานจากรัฐ หนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัด
ตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ถาไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญา หรือ
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะ
ดังกลาวอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คูสัญญาหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาวนั้นไดตอไปจนกวาจะครบอายุสัมปทานหรือครบอายุสัญญา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่
มาตรา ๓๐๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ไตสวนขอเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีที่มีการรองขอให
ถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงในระดับสูงออกจากตําแหนง หรือดําเนินคดีอาญากับผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และไตสวนวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวย
ผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ โดยมาตรา ๓๒๙ บัญญัติใหตรา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในสองปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งมาตรา ๓๓๑ บัญญัติใหกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการร่ํารวยผิดปกติและการทุจริต
ตอหนาที่ การกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมทั้ง
หลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับขอกลาวหา ตลอดจนโทษที่ประธาน
กรรมการหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะไดรับในกรณีที่กระทําการโดย
ขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ ประกอบกับมาตรา ๓๐๒ บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการ
ที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐๙ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทํา
ผิดยังมีขอจํากัดบางประการ โดยกําหนดใหตองมีผูเสียหายมายื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จึงจะสามารถดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได ทําใหบางกรณีแมมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคล
ดังกลาวกระทําผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไมสามารถดําเนินการกับบุคคลนั้นได สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจและวิธีการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพ่ือใหการปราบปรามการทุจริตในกรณีดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๒ ก/หนา ๔/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 


