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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  และให้หมายความรวมถึง

ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือ
ผู้อํานวยการการเลือก  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
“วันเลือก”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 
“ผู้อํานวยการการเลือก”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัด  หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 
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“สถานที่เลือก”  หมายความว่า  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกกําหนดให้เป็นสถานที่เลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึงสํานักงานเขตด้วย 
“ผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น   

การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือ 
มีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี   และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลท่ัวไป   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งใดมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก  รวมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จําเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือก  

3 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่  ณ  สถานที่แตกต่างกันได้  และให้เลขาธิการดําเนินการ
บันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องกําหนดให้ 
การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจกําหนดให้ศาลช้ันต้นที่มีเขตอํานาจเป็น 
ผู้รับคําร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจให้ศาลช้ันต้นเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือ
ดําเนินการอื่นที่จําเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเก่ียวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผู้พิพากษา
ซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกา  องค์คณะผู้พิพากษา  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หมวด  ๑ 

ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก 
 

 

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  การแบ่งกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  เป็นไป 
เพื่อให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  ทุกคนมีสิทธิ 
สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้  

มาตรา ๑๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล
ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางานหรือเคยทํางาน
ด้านต่าง ๆ  ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง  อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  ตุลาการ  
อัยการ  ตํารวจ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๓) กลุ่มการศึกษา  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  อาจารย์  นักวิจัย  ผู้บริหารสถานศึกษา  
บุคลากรทางการศึกษา  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๔) กลุ่มการสาธารณสุข  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท  เทคนิคการแพทย์  
สาธารณสุข  พยาบาล  เภสัชกร  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

(๕) กลุ่มอาชีพทํานา  ปลูกพืชล้มลุก  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๖) กลุ่มอาชีพทําสวน  ป่าไม้  ปศุสัตว์  ประมง  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ผู้ใช้แรงงาน  

หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๘) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  

ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  หรืออื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม  (๙) 
(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว  อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  

มัคคุเทศก์  ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การส่ือสาร การพัฒนานวัตกรรม  หรืออื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
(๑๔) กลุ่มสตรี  
(๑๕) กลุ่มผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มอัตลักษณ์อื่น  หรืออื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
(๑๖) กลุ่มศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การแสดงและบันเทิง  นักกีฬา  หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๗) กลุ่มประชาสังคม  กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน  ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๒๐) กลุ่มอื่น ๆ  
การมีลักษณะอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัคร 
ในกลุ่มอื่น ๆ  ตาม  (๒๐)  ได้ 

มาตรา ๑๒ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือก  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวันเลือกระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ 
(๒) กําหนดวันรับสมัคร  โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก

สมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ  และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
วันเลือกในระดับอําเภอ  ต้องไม่เกินย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  วันเลือกใน 

ระดับจังหวัด  ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอําเภอ  และวันเลือกในระดับประเทศ  ต้องไม่เกิน
สิบวันนับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด  ทั้งนี้  ในการกําหนดวันเลือกในแต่ละระดับต้องกําหนดเป็นวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๓ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(๓) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือทํางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี  
(๔) ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอําเภอที่สมัครรับเลือก 
 (ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (ค) ทํางานอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึง 

วันสมัครรับเลือก 
 (ง) เคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
 (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สองปีการศึกษา 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ความใน  (๓)  ไม่ใช้บังคับแก่สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  และ
กลุ่มอัตลักษณ์อื่น  ซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  (๑๔)  และ  (๑๕) 

มาตรา ๑๔ ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง 
(๘) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ  เว้นแต่ 

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่   

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่ สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่ งหน้าที่ ราชการหรือต่อ 
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน 
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๙) เป็นข้าราชการ 
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง 

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง 

วันสมัครรับเลือก 
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๕) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 

(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  และชําระค่าธรรมเนียมการสมัครจํานวนสองพันห้าร้อยบาท  
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  ได้เพียงกลุ่มเดียวและ
อําเภอเดียว  และเม่ือได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ 

ผู้สมัครมีสิทธิสมัครในกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  (๒๐ )  ได้  แม้จะมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทาํงานหรือเคยทํางานด้านอื่นในกลุ่มอื่น  

แบบใบสมัคร  แบบหนังสือแจ้งการเสนอชื่อ  วิธีการสมัคร  ระยะเวลาการสมัคร  สถานที่สมัคร  
การเรียงลําดับผู้สมัคร  และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

แบบใบสมัครอย่างน้อยต้องมีข้อความที่ผู้สมัครต้องรับรองว่าตนมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  

การกําหนดสถานที่สมัครต้องกําหนดให้อยู่ภายในเขตอําเภอที่จะมีการเลือก  
มาตรา ๑๖ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  ประกอบด้วย  
(๑) เอกสารหรือหลักฐานอันแสดงว่าตนมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์   อาชีพ   

ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางานหรือเคยทํางานด้านใดด้านหนึ่งตามมาตรา  ๑๑  ทั้งนี้  ตามที่
คณะกรรมการกําหนด  

(๒) ข้อความแนะนําตัวของผู้สมัครซึ่งมีความยาวไม่เกินที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานตามวรรคหน่ึง

ทุกฉบับและทุกหน้า  ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้รับรองความถูกต้องและเป็นจริงตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เอกสารหรือหลักฐานตาม  (๑)  ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้นั้นมี
คุณลักษณะเช่นนั้นจริง  และต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพยานซ่ึงลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง
แนบมาพร้อมกัน 

การกําหนดตาม  (๒)  ให้คํานึงถึงความสะดวกในการเผยแพร่ให้ผู้สมัครรับรู้   และการกําหนด
ตาม  (๓)  ต้องไม่สร้างภาระแก่ผู้สมัครเกินสมควร 

มาตรา ๑๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการรับสมัครภายในระยะเวลา
หรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอื่นใด  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจประกาศกําหนดให้ดําเนินการรับสมัครโดยวิธีการอื่น  หรือจะกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้  
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจํานวน
ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัคร  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในสํานักงานหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ
เป็นผู้ตรวจสอบ  แต่ไม่ว่าในกรณีใด  ห้ามมิให้เปิดเผยหรือทําด้วยประการใด ๆ  ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่
ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจํานวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร 

มาตรา ๑๙ การเลือกในระดับอําเภอให้กระทําได้  แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอําเภอ  หรือ 
แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอสั่งไม่รับสมัคร  ในกรณีที่รับสมัครไว้แล้ว  ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ  และให้ผู้อํานวยการการเลือก 
ซึ่งพบเห็นดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  

ผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหน่ึง  ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก   
แต่ไม่มีผลกระทบต่อการรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

ในกรณีที่ความตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างการดําเนินการเลือกไม่ว่าระดับใดก่อนประกาศผล
การเลือก  ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นกระทําการเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ 
ให้คณะกรรมการสั่ งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งของผู้นั้ นไว้ เป็นการชั่ วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่ งปี   
ส่วนการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามที่เห็นสมควร  คําสั่งและ 
การกําหนดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  

เม่ือคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคสาม  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รบัเลือกตั้งของผู้นั้น  

มาตรา ๒๑ ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มในเขตอําเภอ  
โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และให้ประกาศไว้ 
ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  และที่ว่าการอําเภอด้วย 

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ส มัครตามวรรคหน่ึง  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๒ กรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอสั่งไม่รับสมัครผู้ใดหรือสั่งลบชื่อผู้สมัครผู้ใด  
ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือ 
วันที่ผู้อํานวยการการเลือกสั่งลบชื่อ  แล้วแต่กรณี   

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เม่ือถึงวันเลือก  ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ดําเนินการเลือกต่อไป  โดยให้ถือว่ามีผู้สมัคร
เพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชีรายช่ือผู้สมัครที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอประกาศ  ในกรณีเช่นนี้   
คําวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ดําเนินการไปแล้ว 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อนการดําเนินการเลือก
ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ  ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่ 
วันที่ผู้อํานวยการการเลือกสั่งลบชื่อ  และให้นําความในมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
ผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก 

 
 

มาตรา ๒๔ ในการดําเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้มีคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงาน  แนะนํา  อํานวยความสะดวก  และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการเลือกสมาชิก 
วุฒิสภาต่อคณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการระดับประเทศ  โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ
ระดับประเทศ 

(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น  และ 
ปลัดกรุงเทพมหานครสําหรับกรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดหรือ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จํานวนสามคน  ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือเป็นผู้สมัคร  หรือมีบพุการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  
เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดนั้น  จํานวนสองคนเป็นกรรมการ  และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๓) คณะกรรมการระดับอําเภอ  ประกอบด้วย  นายอําเภอเป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการ
ประจําอําเภอ  จํานวนสามคน  ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอําเภอซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิก
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือเป็นผู้สมัคร  หรือมีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครรับเลือก
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในเขตอําเภอนั้น  จํานวนสองคนเป็นกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานหรือข้าราชการประจําอําเภอ
ซึ่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง  การแต่งตั้ง  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  สําหรับกรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการจะกําหนดให้แต่งตั้งข้าราชการ
กรุงเทพมหานครตําแหน่งใดแทนหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดตาม  (๒)  และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประจําอําเภอตาม  (๓)  ก็ได้ 

ผู้เป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม  (๒)  
หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัด
หรืออําเภอนั้น  

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า  กรรมการตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้ใดมีกรณีตามวรรคสาม  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทําให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  และพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๕ ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้เลขาธิการเป็นผู้อํานวยการการเลือก

ระดับประเทศ  ให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา  ๒๔  (๒)  เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
และให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา  ๒๔  (๓)  เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

มาตรา ๒๖ เม่ือพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกเป็นผู้ดําเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือ
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดหรืออําเภอ  
แล้วแต่กรณี  ที่มีการเลือก  ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดหรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอได้  ในการนี้  คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๔  (๒)  และ  (๓)  เป็นผู้แต่งตั้งแทนคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการเลือกทุกระดับ  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรดําเนินการหรือช่วยเหลือเก่ียวกับการดําเนินการเลือกได้ 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการเลือกระดับประเทศ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไป 
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๘ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ  ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับอําเภอมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดัให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอําเภอ 
(๒) จัดให้มีการรับสมัคร 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามมาตรา  ๒๑  
(๕) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้สมัครทุกคนเพื่อให้ผู้สมัครตรวจสอบและใช้ประโยชน์

ในการเลือก 
(๖) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม 
(๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอําเภอ  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้ง

เอกสารหรือข้อมูลตาม  (๕)  ไปยังผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
(๘) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
สถานที่ เลื อกต้ องเป็นสถานที่ ที่ สามารถเดินทางไปได้ โดยสะดวก  พร้อมทั้ งให้ มีป้ ายหรือ 

เคร่ืองหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนด 
มาตรา ๒๙ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัดมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอแยกเป็นรายกลุ่ม  โดยอย่างน้อย
ต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่ 
วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

(๓) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอเพื่อให้ผู้ได้รับเลือก
ได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อํานวยการการเลือก
ระดับอําเภอ 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม 

(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้ง
เอกสารหรือข้อมูลตาม  (๓)  ไปยังผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๖) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับประเทศมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ 
(๒) จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อย 

ต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่ 
วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้ได้รับเลือก
ได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัด 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม 

(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อคณะกรรมการเพื่อประกาศผลการเลือก  
(๖) บันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ ให้ประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัดและในคณะกรรมการ 

ระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก  และพนักงานเจ้าหน้าที่  มีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ยง  ค่าตอบแทน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ประธานและกรรมการ 
ในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง 
ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการระดับจังหวัด  คณะกรรมการระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก  หรือ
คําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัด
หรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้ง  หากได้กระทําโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

หมวด  ๓ 
การเลือก 

 
 

มาตรา ๓๓ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการเลือกได้ภายในระยะเวลา
หรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอื่นใด  คณะกรรมการ
อาจกําหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอําเภอ  การเลือกระดับจังหวัด  หรือการเลือกระดับประเทศ
ตามความจําเป็นก็ได้ 

มาตรา ๓๕ กรณีที่ มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือก 
ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๑)  อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา  ๓๔  และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ว่าการดําเนินการเลือกต่อไปตามกําหนดวันเดิม 
จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย  คณะกรรมการจะประกาศกําหนดวันเลือกใหม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน คณะกรรมการจะส่ังยกเลิก
การเลือก  และประกาศกําหนดวันเลือกใหม่ก็ได้ 

มาตรา ๓๖ ผู้สมัครอาจแนะนําตัวได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัคร  จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัว  ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไข

ตามวรรคหน่ึง  
มาตรา ๓๗ ในระหว่างการดําเนินการเลือกตามมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๒  

ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือก  เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการเลือก  หรือผู้ซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากกรรมการ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  แล้วแต่กรณี 

เม่ือประกาศผลการนับคะแนนแล้ว  ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกข้ันต้นซึ่งไม่มีสิทธิที่จะเลือกหรือ 
ได้รับเลือก  ต้องออกจากสถานที่เลือก 

มาตรา ๓๘ ในระหว่างการดําเนินการเลือกตามมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๒  
ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ ใดนําเข้าไปหรือใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ใด ๆ  ที่อาจใช้ เพื่อติดต่อสื่อสารหรือ 
เพื่อบันทึกภาพหรือเสียง  หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดในสถานที่เลือก  รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบสถานท่ีเลือกตามที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  หรือ
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ แล้วแต่กรณี  กําหนด 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  และมีความจําเป็น 
ต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการเลือกหรือการลงคะแนน
โดยได้รับอนุญาตจากกรรมการ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  โดยให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวก 
ตามมาตรา  ๕๗  ด้วย 

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใดอันเป็นการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้ มีสิทธิ 
เลือกเข้าไป  ณ  สถานที่เลือก  หรือมิให้ไปถึง  ณ  สถานที่เลือกภายในกําหนดเวลาที่จะเลือก 

มาตรา ๔๐ การเลือกระดับอําเภอ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ผู้สมัครต้องมาถึงสถานท่ีเลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  ผู้ใดไม่มา
หรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

(๒) เม่ือผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอจัดให้
ผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนน
เลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการ 
ให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม  ในกรณี
ที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าว
จับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดําเนินการเลือกขั้นต่อไป  
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  มีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้สมัครไม่เกินห้าคน  หรือมีผู้มารายงานตัวตาม  (๑)  ไม่เกินห้าคน   
ให้ผู้สมัครกลุ่มนั้นไม่ต้องดําเนินการเลือกกันเอง  โดยให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซ่ึงมารายงานตัวในกลุ่มนั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสําหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร  ให้งดการดําเนินการให้มีการเลือกสําหรับกลุ่มนั้น  และไม่มีผลกระทบต่อ
การเลือกของกลุ่มอื่น 

(๙) เม่ือได้ผู้ได้รบัเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่า
จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม  (๑๐)  ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย  แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน  
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้  ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด  และในแต่ละสาย 
ต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม  และให้บุคคลตาม  (๙)  ของแต่ละกลุ่มจับสลาก 
ว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้ได้รับเลือกข้ันต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน  
โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้ได้รับเลือกข้ันต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน  ในชั้นนี้  
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๒) เม่ือดําเนินการเลือกตาม  (๑๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการ 
ให้มีการนับคะแนนโดยเปิดเผย  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสามลําดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือก 
ระดับอําเภอสําหรับกลุ่มนั้น  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป  ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้
คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลาก
กันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคนให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน 
เป็นผู้ได้รับเลือก 

(๑๓) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๑๒)  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๘ (๕)  ภายในวันถัดจากวันเลือก 
ระดับอําเภอเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  
ในเขตอําเภอใดมีผู้สมัครไม่เกินห้ากลุ่ม  เม่ือได้ดําเนินการเลือกตาม  (๓)  แล้ว  ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย
ตาม  (๑๐)  และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน  โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน
จะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

มาตรา ๔๑ การเลือกระดับจังหวัด  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอต้องมาถึงสถานท่ีเลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  

ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัดจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการ 
การเลือกระดับจังหวัดกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บคุคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการ 
ให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่ม   
ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
ดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน  ให้เฉพาะผู้ซึ่ง 
ได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดําเนินการเลือกขั้นต่อไป  
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  มีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน  หรือมีผู้มารายงานตัว 
ตาม  (๑)  ไม่เกินห้าคน  ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องดําเนินการเลือกกันเอง  โดยให้ถือว่า 
ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสําหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่ มีผู้ ได้รับเลือกระดับอําเภอ  ให้ งดการดําเนินการเลือกสําหรับกลุ่มนั้น  และ 
ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอื่น 

(๙) เม่ือได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกัน 
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม  (๑๐)  ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย  แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน  
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้  ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด  และในแต่ละสายต้อง
มีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม  และให้บุคคลตาม  (๙)  ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตน
จะอยู่ในสายใด 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน  โดยแต่ละคน
มีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน  ในชั้นนี้  ผู้ได้รับเลือกขั้นต้น 
ในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๒) เม่ือดําเนินการเลือกตาม  (๑๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการให้มี
การนับคะแนนโดยเปิดเผย  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับ
จังหวัดสําหรับกลุ่มนั้น  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป  ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนน
เท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใด
จะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองคน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๓) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๑๒)  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๙  (๓)  ภายในวันถัดจากวันเลือก 
ระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  
ในจังหวัดใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอจากทุกอําเภอมาระดับจังหวัดไม่เกินห้ากลุ่ม  เม่ือได้ดําเนินการเลือก
ตาม  (๓)  แล้ว  ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสายตาม  (๑๐)  และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่ม
ได้คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

มาตรา ๔๒ การเลือกระดับประเทศ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนด  ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับประเทศกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสิบคน  
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศดําเนินการ
นับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับสี่สิบคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม   
ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่สิบคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนน
เท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  ในกรณีที่ มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่สิบคน   
แต่มีจํานวนตั้งแต่ยี่สิบคนข้ึนไป  ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นมีเท่าที่มีอยู่  แต่ถ้ามีผู้ได้คะแนนไม่ถึงย่ีสิบคน  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่  ณ  สถานที่เลือก  ลงคะแนน 
เลือกกันเองใหม่เพื่อให้ได้จํานวนย่ีสิบคน  

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างการดําเนินการ 
เลือกขั้นต่อไป  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกมีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) เม่ือได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกัน 
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม  (๘)  ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๘) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย  แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน  
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้  ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด  และในแต่ละสาย 
ต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม  และให้บุคคลตาม  (๗)  ของแต่ละกลุ่มจับสลาก 
ว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 

(๙) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน  โดยแต่ละคน
มีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกินห้าคน  ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกัน
จะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๐) เม่ือดําเนินการเลือกตาม  (๙)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศดําเนินการ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย  แล้วแจ้งผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการทราบ 

เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานตาม  (๑๐)  แล้ว  ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว  ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต  และเที่ยงธรรม  ให้ประกาศผลการเลือก
ตาม  (๑๐)  ในราชกิจจานุเบกษา  โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบ
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้น  และผู้ได้รับคะแนนลําดับที่สิบเอ็ดถึงลําดับที่สิบห้า 
ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้น และแจ้งให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 

ในการจัดเรียงลําดับตามวรรคสองสําหรับผู้ที่อยู่ในลําดับที่มีคะแนนเท่ากัน  ให้จัดให้มีการจับสลาก
เพื่อเรียงลําดับต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ คณ ะกรรมการกําหนดให้ มี การนั บคะแนนด้ วย เค ร่ืองกลห รือ 

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  ถ้าได้ดําเนินการนั้นโดยเปิดเผย  ให้ถือว่าเป็นการนับคะแนนโดยเปิดเผยแล้ว 
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอําเภอ  หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ  

เห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกของคณะกรรมการ  ผู้อํานวยการการเลือก  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่มีการออกคําสั่ง  
และให้นําความในมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภากลุ่มใดมีไม่ครบจํานวน  ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่ง 
ว่างลง  หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  ให้ประธานวุฒิสภาประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่ือนบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้นขึ้นดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตามลําดับ  
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และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่  ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวยังมิได้เข้ารับ
ตําแหน่ง  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  

หากมีกรณีที่ต้องเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มใดข้ึนดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทน 
ตามวรรคหน่ึง  แต่ไม่มีบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้นเหลืออยู่ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ประธานวุฒิสภาจับสลาก
ว่าจะเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองในกลุ่มอื่นใดที่ยังมีผู้อยู่ในบัญชีสํารองเหลืออยู่  แล้วดําเนินการเลื่อนบุคคลน้ัน
ขึ้นดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึง  การจับสลากดังกล่าวให้มีผลเฉพาะการเลื่อนครั้งนั้น 

ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสํารองเหลืออยู่สําหรับการเลื่อนบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  แต่ในกรณีที่มีสมาชิก
วุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี   
ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ 
ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสํารองเมื่อ 
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีสํารองกลุ่มใดกระทําการใดหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยกับ

การกระทําใดของบุคคลอื่น  อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(๕) ศาลฎีกามีคําพิพากษาตามมาตรา  ๖๒  วรรคสาม 
คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ถือว่าบัญชีสํารองมีเพียงเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๔๗ ในกรณีตามมาตรา  ๔๖  (๔)  และในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคล 

ในบัญชีสํารองผู้ใดลาออกโดยเจตนาเพื่อให้บุคคลในลําดับถัดลงไปได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรือ 
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในลําดับถัดไปหรือบุคคลอื่นใดได้ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลในบัญชีสํารองเพื่อลาออก  ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อ 
ศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  

มาตรา ๔๘ หีบบัตรและบัตรลงคะแนน  ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด  ในการกําหนด
เก่ียวกับหีบบัตรต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเดิมได้ด้วย 

มาตรา ๔๙ วิธีการลงคะแนน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ มีสิทธิเลือกผู้ ใดใช้บัตรอื่นอันมิใช่บัตรลงคะแนนตามมาตรา  ๔๘  
ลงคะแนนเลือก 

มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดนําบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก 
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรลงคะแนน  
มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรลงคะแนนใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนนโดยไม่มีอํานาจโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย  หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน  เพื่อเลือกโดย 
ผิดไปจากความจริง  หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเพิ่มข้ึนจากความจริง  

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ตนได้
ลงคะแนนแล้ว 

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกนําบัตรลงคะแนนท่ีเลือกแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบ
ว่าตนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด  

มาตรา ๕๖ บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้  ให้ถือเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน 
(๑) บัตรปลอม  
(๒) บัตรที่มีการทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดําเนินการ
เก่ียวกับการเลือก   

(๓) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
(๕) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก 
(๖) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลเกินจํานวนที่กําหนด 
(๗) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน 
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
มาตรา ๕๗ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกให้แก่ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกซึ่งเป็นคนพิการ

หรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก  ให้ผู้อํานวยการการเลือกจัดให้มี 
การอํานวยความสะดวกในการเลือกของคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิ
เลือกไว้ด้วย  โดยอาจให้บุคคลอื่นหรือผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกมอบหมายเป็นผู้กระทําการแทนโดย 
ความยินยอมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาใน 
การใช้สิทธิเลือกนั้น 
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หมวด  ๔ 
การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 
 

มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ  
เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

การใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหน่ึง  มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการดําเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกของผู้สมัคร  โดยมิได้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  แม้ว่าการกระทําจะเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการที่พบเห็น  มีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดท่ีเห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครใด  

ในกรณีตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณ  หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด 
พ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจํากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  หรือที่ว่าการอําเภอ  
ในเขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออําเภอ  หรือห้ามเข้าเขตจังหวัดหรืออําเภอใดก็ได้ 

มาตรา ๕๙ ก่อนประกาศผลการเลือก  หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการเลือก  
และสั่งให้ดําเนินการเลือกใหม่  หรือนับคะแนนใหม่ 

การใช้อํานาจตามวรรคหน่ึงให้กรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดในเขตอําเภอหรือ
จังหวัดใด  ให้มีอํานาจกระทําได้สําหรับการเลือกในเขตอําเภอหรือจังหวัดนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกผู้ใดพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่รายงาน
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

มาตรา ๖๐ ก่อนประกาศผลการเลือก  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการใด  
หรือรู้เห็นกับการกระทําใดของบุคคลอื่น  อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
ให้คณะกรรมการส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
คําสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียม
เพื่อจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้ มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือ 
ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง 

มาตรา ๖๒ เม่ือคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แล้ว  ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทํา
ของบุคคลอื่น  อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อ 
ศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้นั้น 
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด  เม่ือศาลฎีกามีคําพิพากษา 
ว่าผู้นั้นกระทําความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่ในบัญชีสํารองด้วย  และเมื่อศาลฎีกา 
มีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด  ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีสํารอง  และให้ 
นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓ เม่ือคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แล้ว  หากความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการส่งเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๕ 
การคัดค้าน 

 
 

มาตรา ๖๔ ผู้สมัครในระดับอําเภอ  หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศมีสิทธิ
ยื่นคําร้องคัดค้านว่าการเลือกในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก  
แล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ต่อคณะกรรมการภายในสามวัน
นับแต่วันเลือกในระดับนั้น ๆ  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยโดยเร็ว  หากเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือก
เป็นไปโดยไม่สุจริต  ไม่เที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการสั่งยกคําร้อง  และให้การเลือก
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ดําเนินการต่อไป  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต   
ไม่เที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา  ๕๙  วรรคหนึ่ง   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๕ ในการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล  การชี้เบาะแสหรือคําให้การ
ของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสําคัญ  
และสามารถท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดนั้น
คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการมีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว  ให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป  
เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความ  หรือไปเบิกความ
แต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคําไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  และคณะกรรมการ
อาจดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหน่ึง  และการเพิกถอนการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและ
เร่ิมนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคําสั่งหรือ 
คําพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๗ ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าหนึ่งอําเภออันเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๖๘ กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๗๐ ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๓๖  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

บุคคลใดซ่ึงมิใช่ผู้สมัครช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัวโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเง่ือนไข 
ตามมาตรา  ๓๖  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๗๑ ผู้ ใดฝ่ าฝืนมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ ง  ต้องระวางโทษจํ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสถานที่ เลือก   
ต้องระวางโทษเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๓  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

มาตรา ๗๓ ผู้ มีสิทธิ เลือกผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๗๔ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด  ได้สมัครรับเลือก   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้ศาลมีคําสั่ง 
ให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ให้แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบ 
การสมัครเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๗๖ กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ผู้ใดกระทําการ
โดยวิธีใด ๆ  อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรือทําให้ผู้สมัครผู้ใด 
ไม่ได้รับเลือก  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และ
ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้บริหารท้องถ่ิน  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ช่วยเหลือ
เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท
ถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือก 
เป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรือถอนการสมัคร  หรือกระทําการใด ๆ  อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ 
ที่จะเลือกหรือได้รับเลือก  หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

(๑) จัด  ทํา  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ทําการแนะนําตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง ๆ 
(๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๔) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ  หรือจูงใจให้บุคคลอ่ืน

เข้าใจผิดในคุณสมบัติ  ความรู้ความสามารถ  หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด 
ความผิดตาม  (๑)  ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการมีอํานาจส่งเร่ืองให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ
ตามหน้าที่และอํานาจได้  

มาตรา ๗๘ ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน
สี่หม่ืนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 
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ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือก  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ัง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือกหรือ 
ไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรลงคะแนนชํารุดหรือเสียหาย  หรือ 
ให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก  ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๘๑ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดสิบปี 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดกระทําการโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เปิด  ทําลาย  ทําให้เสียหาย  
ทําให้เปลี่ยนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  หรือนําไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนหรือบัตรลงคะแนน  หรือ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือกที่ผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือกได้จัดทําตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิด
หีบบัตรลงคะแนนที่ตั้งไว้เพื่อการเลือก  หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนนั้นเพื่อรักษาไว้เม่ือการเลือก
ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจในการเก็บรักษาบัตรลงคะแนน
สําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรลงคะแนนโดยไม่ชอบ  ไม่ว่าบัตรลงคะแนนนั้น
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จะเป็นบัตรลงคะแนนท่ีสํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดสบิปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๘๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจนับบัตรลงคะแนนหรือนับคะแนนให้ผิดไปจากความจริง  
หรือรวมคะแนนให้ผิดไป  หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้มีอํานาจกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้บัตร
ลงคะแนนชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทําการด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตร 
ที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรลงคะแนนให้ผิดไปจากความจริง  หรือทํารายงานการเลือกไม่ตรงความเป็นจริง   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และใหศ้าลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๘๕ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้ มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เก่ียวกับผลของการเลือก   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนดสิบปี  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้สมัคร  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  
หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด  และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกใหม่ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่  ให้ศาลฎีกา
สั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคําสั่งเช่นว่านั้น  จํานวนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล  

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหน่ึงให้นําส่งเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้สมัครหรือผู้เลือก
เก่ียวกับการออกเสียงเลือกในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกจนถึงเวลาปิดการเลือก  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของสถานท่ีเลือก  ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และการกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกัน  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทํา
ความผิดนั้น  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการ  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้น 
ได้กระทําในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๙๐ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ วุฒิ สภาประกอบด้ วยสมาชิ กจํ านวนสองร้อยห้ าสิ บคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา  โดยในการสรรหาและ
แต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และมีความเป็นกลางทางการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่า
เก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคล  ซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวิธีการที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๔  มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  จํานวนสองร้อยคน  
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  แล้วให้จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อ
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยแยกผู้ได้รับเลือกตามกลุ่มและตามวิธีการสมัคร 

 (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกินสี่ร้อยคน   
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนด  แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม  (ก) 

 (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม  (ก)  จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
จากคณะกรรมการตามมาตรา  ๙๘  และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)   
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้ได้จํานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
เป็นสองร้อยห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  จํานวนห้าสิบคน  
ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังแรก 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) มิให้นําความในมาตรา  ๑๔  (๒๓)  ในส่วนที่เก่ียวกับการเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับ
แก่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม  (๑)  (ข)  และมิให้นําความในมาตรา  ๑๔  (๑๙)   
มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินํารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม  (๑ )  (ค)   
จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  สมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ถ้ามีตําแหน่งว่างลง  ให้เลื่อนรายชื่อบุคคล
ตามลําดับในบัญชีสํารองตาม  (๑)  (ค)  ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน  โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดําเนินการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งเม่ือพ้นจากตําแหน่ง 
ที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย  และให้ดําเนินการ
เพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีสํารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตําแหน่งที่ว่างตาม  (๔)  หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสํารอง  หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เป็นสมาชิกวุฒสิภาโดยตําแหน่ง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

(๖) เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๙๑ ในวาระเร่ิมแรก  สําหรับการดําเนินการตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ก)  ให้กลุ่มตาม
มาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง  มีสิบกลุ่ม  ประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง  อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  ตุลาการ  
อัยการ  ตํารวจ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  อาจารย์  นักวิจัย  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  แพทย์ทุกประเภท  เทคนิคการแพทย์  สาธารณสุข  พยาบาล  เภสัชกร  
หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม  ปลูกพืชล้มลุก  ทํานา  ทําสวน  ทําไร่  ป่าไม้  ปศุสัตว์  ประมง  หรืออื่น ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงาน   
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  
ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การสื่อสาร  การพัฒนานวัตกรรม  หรืออื่น ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและผู้ประกอบ
กิจการอื่น ๆ  ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว  อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์  
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๘) กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มอัตลักษณ์อื่น  ประชาสังคม  
องค์กรสาธารณประโยชน์  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๙) กลุ่มศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การแสดงและบันเทิง  นักกีฬา  สื่อสารมวลชน  ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ 
การมีลักษณะอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  ย่อมมีสิทธิสมัครใน

กลุ่มอื่น ๆ  ตาม  (๑๐)  ได้ 
มาตรา ๙๒ ในวาระเร่ิมแรก  ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มตามมาตรา  ๙๑  อาจสมัครได้โดยวิธีการ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กรตามมาตรา  ๙๓  
แนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย  

ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา ๙๑  ได้เพียงกลุ่มเดียว  และ
สมัครโดยวิธีการตามวรรคหน่ึงได้เพียงวิธีการเดียว  รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอําเภอเดียว  และเมื่อได้ยื่น
ใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ 

ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  มากกว่าหนึ่งวิธีการ  หรือมากกว่าหนึ่งอําเภอ  อันเป็น
การไม่ปฏิบัติตามวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๗  

มาตรา ๙๓ องค์กรซึ่ งเป็นนิติบุ คคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้ อยกว่าสามปีและมิ ได้ 
มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และได้ดําเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง  และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง  มีสิทธิแนะนําชื่อผู้ซึ่งเป็นหรือ
เคยเป็นสมาชิกขององค์กร  หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรละหน่ึงคนในแต่ละจังหวัดโดยต้องระบุอําเภอไว้ด้วย  และ 
เม่ือได้แนะนําชื่อผู้สมัครแล้วจะถอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ซึ่งได้แนะนําแล้วมิได้ 

องค์กรตามวรรคหนึ่งต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  และให้
เลือกกลุ่มตามมาตรา  ๙๑  ได้เพียงกลุ่มเดียว 

การแนะนําชื่อบุคคลตามวรรคหน่ึงต้องทําโดยมติของคณะกรรมการที่ มีหน้าที่และอํานาจใน 
การบริหารงานขององค์กรดังกล่าว  ในกรณีที่องค์กรดังกล่าวไม่มีคณะกรรมการ  ให้ผู้ที่มีหน้าที่และอํานาจ 
ในการบริหารงานขององค์กรเป็นผู้แนะนําชื่อแทน  และให้ทําเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องมีประวัติระบุถึงเพศ  
ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  และสาขาอาชีพของผู้ได้รับการแนะนําชื่อพร้อมทั้งหนังสือยินยอม
จากผู้ได้รับการแนะนําชื่อ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

องค์กรตามวรรคหนึ่งซึ่งแจ้งการแนะนําชื่อหรือรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
เป็นเท็จ  ให้การแจ้งการแนะนําชื่อหรือการรับรองเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวเป็นโมฆะ  และให้คณะกรรมการ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๙๔ การเลือกระดับอําเภอ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้สมัครต้องมาถึงสถานท่ีเลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  ผู้ใดไม่มา

หรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) เม่ือผู้สมัครมาครบหรือเม่ือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 
จัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน  ณ  สถานที่
ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่ได้จัดตาม  (๒) แล้ว ลงคะแนนเลือกบุคคล 
ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอดําเนินการให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
สามลําดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอสําหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้น  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป  ในกรณีที่ลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน 
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับ
เลือกในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็น
ผู้ได้รับเลือก 

(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้สมัครไม่เกินสามคน หรือมีผู้มารายงานตัว 
ตาม  (๑)  ไม่เกินสามคน  ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครน้ันโดยไม่ต้องดําเนินการเลือก 

(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้สมัคร  ให้งดการดําเนินการเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและ
การสมัครโดยวิธีการน้ัน  และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มและการสมัครโดยวิธีการอื่น ๆ   

(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้สมัครและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน 
ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  
โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก  

(๘) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๔)  และ  (๕)   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๘  (๕)  ภายในวันถัดจาก
วันเลือกระดับอําเภอเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙๕ การเลือกระดับจังหวัด  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอต้องมาถึงสถานท่ีเลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนด  ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือเม่ือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัดจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน   
ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอตาม  (๒)  ลงคะแนนเลือกบุคคลตาม  (๒)  ในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด 
เกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการการเลือก 
ระดับจังหวัดดําเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
สี่ลําดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสําหรับกลุ่มนั้นและวิธีการ
สมัครน้ัน  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป  ในกรณีที่ลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุ
ให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่คน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  
และวิธีการสมัครนั้น  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่คน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอรวมกันแล้วไม่เกินสี่คน  
หรือมีผู้มารายงานตัวตาม  (๑)  ไม่เกินสี่คน  ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอทุกคนซ่ึงมารายงานตัวนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องดําเนินการเลือก 

(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ  ให้งดการดําเนินการเลือก
สําหรับกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มและการสมัคร 
โดยวิธีการอื่น ๆ 

(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามคน  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้น
เลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจาก
สถานที่เลือก   
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๘) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๔)  และ  (๕)   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๙  (๓)  ภายในวันถัดจาก
วันเลือกระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๙๖ การเลือกระดับประเทศ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  

ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือเม่ือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน   
ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดตาม  (๒)  ลงคะแนนเลือกบุคคลตาม  (๒)  ในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด 
เกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  ให้สันนิษฐาน 
ว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศดําเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ 
โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

(๕) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศดําเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย  แล้วแจ้งผลการนับคะแนน
ให้คณะกรรมการทราบ 

เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานตาม  (๕)  แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว  ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ให้จัดเรียง 
ลําดับรายชื่อตามผลการเลือกตาม  (๕)  โดยให้จัดเรียงลําดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๙๘  ต่อไป 

ในการจัดเรียงลําดับตามวรรคสองสําหรับผู้ที่อยู่ในลําดับที่มีคะแนนเท่ากันให้จัดให้มีการจับสลาก
เพื่อเรียงลําดับต่อไป 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๙๗ ผู้ใดขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่เลือกตามมาตรา  ๙๔  (๗)  มาตรา  ๙๕ (๗)  

หรือมาตรา  ๙๖ (๔)  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗๑ 
มาตรา ๙๘ เม่ือได้ดําเนินการเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ก)  เสร็จแล้วให้คณะกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลตามวรรคหน่ึงให้ได้จํานวนห้าสิบคนเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและคัดเลือกรายชื่อ
อีกจํานวนห้าสิบคนเป็นบัญชีสํารอง  และให้ประกาศรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในบัญชีสํารอง 
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๙ ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีสํารองเพื่อแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามมาตรา  ๙๐  (๔)  
และตามมาตรา  ๙๘  ให้นําความในมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  เพ่ือให้
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย    
การได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หนา้ ๑  
ลงวันที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๖๑ 

 
หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 
 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  เ ร่ือง  การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๗  มิถนุายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๘  เร่ือง  การเลือกกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และการดําเนินการเพื่อสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระ  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

(๕) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อ เนื่ อ งของผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ง ในอง ค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญ  ลงวันที่   ๕   เมษายน   
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๖) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๒๓/๒๕๖๐  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า 
(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง  ทบวง  

หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอื่น  
(๕) ทุนหมุนเวียน  
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน

ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  เฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการ
ดังกล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ  หรือที่มี
กฎหมายกําหนดให้มีสิทธิร้องขอให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 

“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน   
ทุน  หรือทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  

“ผู้รับตรวจ”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ตรวจเงินแผ่นดิน”  หมายความว่า  ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งรวมถึง 
ตรวจการจัดเก็บรายได้  การรับ  การใช้จ่าย  การใช้ประโยชน์  การเก็บรักษา  และการบริหาร 
ซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออํานาจ 
ใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และแบบแผน 
การปฏิบัติราชการ  หรือไม่  และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมีประสิทธิภาพหรือไม่  รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของ 
หน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ  และการตรวจสอบอื่นที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ตรวจสอบ”  หมายความว่า  ตรวจเงินแผ่นดิน 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  

การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมีอํานาจ
กําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการกําหนด
โดยทําเป็นระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับ
แก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้   
ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้อง
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการและผู้ว่าการต้องให้ความร่วมมือและ 
ความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่อยู่
ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการมีหนังสือแจ้ง
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการเห็นว่าการดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการหรือผู้ว่าการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําที่อ ยู่ในหน้าที่และ 
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อํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธาน 
องค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้ ในการประชุมดังกล่าว 
ให้ผู้ว่าการร่วมประชุมด้วย  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับวรรคสาม  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ 
เป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจสอบหรือจัดทําข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  และให้มีอํานาจดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด  การไต่สวน
เบ้ืองต้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในฐานะพนักงานไต่สวนหรือเข้าตรวจสํานวนการไต่สวนของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว  เม่ือผลการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏเป็นประการใด  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้นให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  ในกรณีที่
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าการดําเนินการของผู้ว่าการจะกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
จะแจ้งให้ผู้ว่าการยุติการดําเนินการและส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน 
การคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการจัดให้
มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน  ในกรณีที่ประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่ลงคะแนน  ให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง  และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกันลงนามในหนังสือ
แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการการเลือกตั้ง  และกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทุกคน  มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมตามวรรคสอง  ในกรณีที่กรรมการผู้ใดไม่มาประชุม
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนวันประชุม
หรือก่อนลงมติ  แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมตามวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 
แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน 

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมร่วม
กําหนด 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การตรวจสอบต้องคํานึงถึงการดําเนินการตามหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงความคุ้มค่า  ความสงบเรียบร้อย  ความไว้วางใจของสาธารณชน  การดําเนินงานโดยสุจริต  
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  และการป้องกันความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๑ ในการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  

มาตรา ๑๓ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๔ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  หรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๕ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา  ๑๒  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  และไม่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งตั้ งบุคคลตาม  (๔ )  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ มิ ใช่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง   
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ งของจํานวนทั้ งหมดเท่าที่ มีอ ยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึง่  
ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนคร้ังนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน ให้นําเฉพาะคน
ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้
เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  
แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือก
คร้ังแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๖  วรรคสี่  มาตรา  ๑๗  
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วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๘  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๖ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้

บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมท่ัวไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธี 
การสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการ
อื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลใน
การเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร  ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย 

มาตรา ๑๗ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
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ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน
คร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้ 
คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
ยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน 
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้อง
สรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๘ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๔  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔  (๒๓)  อยู่   
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่
ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
กรรมการ  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและ 
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 
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มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเ บ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายครั้งที่มา
ประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  หรือมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๓ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๒๒  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
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นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัยให้ถือ
เสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการสรรหาออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
ก่ึงหนึ่ง  ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๒  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นด้วย  เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อมีมติตามมาตรา  ๕๐  (๔) 

ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ว่าการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๖ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่
คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม  (๒)  ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับ

ตรวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
มาตรา ๒๘ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๑) ให้คณะกรรมการวางเป็น

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจําปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการจัดทําแล้ว  ให้แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๙ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น 
ตามมาตรา  ๒๗  (๒)  ต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากล  
และให้ใช้ได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม  แต่การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ถ้าเก่ียวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ  ต้องมีระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจ
เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ
และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กําหนด 
ตามวรรคหน่ึง  ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน  หรือยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ  จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของทางราชการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ก็ได้ 

มาตรา ๓๐ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒) อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน 
(๒) ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ  
(๕) วิธีการให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ 
(๖) วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง 
(๗) วิธีการรายงาน  การแจ้ง  และการเผยแพร่ผลการตรวจ 
มาตรา ๓๑ การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน

เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามมาตรา  ๒๗  (๑)  และ  (๒)  หากผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ  หรือทําให้มี 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

การตรวจสอบใด ๆ  ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอํานาจของผู้ว่าการ  หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่  ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด  เว้นแต่ในกรณีที่ 
ผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยต่อไป  

มาตรา ๓๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออก
ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓)  
(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยผู้ประเมินอิสระ 
(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๔) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการดําเนินงานของผู้ว่าการหรือสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคล

ดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกระเบียบตาม  (๑)  จะกําหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยสรุปเป็นรายไตรมาสก็ได้ 
มาตรา ๓๓ ในการกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓) ถ้าความปรากฏต่อ

คณะกรรมการว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ว่าการรับไปดําเนินการปรับปรุง  แก้ไข  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

ก่อนสั่งการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการต้องนําคําชี้แจงและความเห็นของผู้ว่าการ 
มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วย  

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  และประสงค์ 
จะได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการ  ให้ผู้ว่าการปรึกษาหารือคณะกรรมการเพื่อขอคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะ  เพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ว่าการหรือผู้ ได้รับมอบหมายดําเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หน่วยรับตรวจมีสิทธิยื่นคําร้องไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด  คณะกรรมการจะขอให้
สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น  หรือ 
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้  โดยต้อง
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพท่ีจะเกิดข้ึน  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง  คณะกรรมการต้อง
กําหนดเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง  และค่าตอบแทน  ของบุคคลหรือสถาบัน  หรือการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  และวิธีปฏิบัติงาน 
ของอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  และเรยีกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยคํา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๘ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด   
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็น
เงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๘ คูณด้วยจํานวนปีที่
ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๓ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 

ผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
มาตรา ๔๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคล 

ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  
มาตรา ๔๒ ในการสรรหาผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งต้องกระทําโดยเปิดเผย และให้มีการประกาศรายชื่อ
บุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของ 
ผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสมัคร  และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขั้นตอน   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้ คณะกรรมการป รึกษาหารื อ เพื่ อ คัด เลื อก ให้ ไ ด้ บุ คคลซึ่ ง มี ความ รู้    
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  
การเงินการคลัง  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง   
มีความกล้าหาญและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ 

มาตรา ๔๔ ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการแต่ละคนบันทึก
เหตุผลในการลงคะแนนของตนไว้ด้วย 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมีผู้สมัครคนเดียว  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๒) ในกรณีมีผู้สมัครสองคนให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียง 

ถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๓) ในกรณีมีผู้สมัครเกินสองคนขึ้นไป  ให้นําผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  

ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน  ให้ประธานกรรมการจับสลาก

ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันเพื่อให้เหลือสองคนแล้วจึงลงคะแนน 
มาตรา ๔๕ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการได้แล้ว   

ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๖ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  

แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้า
รับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ งผู้ว่าการ  และเป็นผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้ว่าการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  
และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าการพึงรับฟังคําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง
ของคณะกรรมการซึ่งต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔๙ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
ผู้ว่าการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าการจะเข้ารับการศึกษาหรือ 
อบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ
กรรมการและผู้ว่าการ 

มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่  เนื่องจากจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดและเม่ือคณะกรรมการสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดําเนินการ
ภายในเวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทางราชการ  

(๕) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ  
(๖) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา  
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผู้ว่าการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน  จนกว่าผู้ว่าการจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการแทน 

หลักเกณฑ์การกําหนดอาวุโสตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่ารับรองเหมาจ่ายและประโยชน์
ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับกรรมการ 

มาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 
ในการตรวจเงินแผ่นดินสําหรับหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ” 

ตามมาตรา  ๔  (๗)  ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุน
จากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ”  ตามมาตรา  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)   
ว่ามีการใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

มาตรา ๕๔ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีเพื่อให้สํานักงานถือปฏิบัติ  และเสนอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ 

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและ
ตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ
มติของคณะกรรมการ 

(๖) แต่งตั้ งที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ  เพื่อช่วย 
การปฏิบตัิงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๗) จัดจ้างและกําหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และมาตรา  ๗  วรรคสาม  
รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

การกําหนดแผนการตรวจสอบตาม  (๑)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๕ การใช้หน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  นั้น ห้ามมิให้ 
ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการให้สาธารณชนทราบ  จนกว่าจะได้ข้อยุติเก่ียวกับการตรวจสอบนั้นแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณี
จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ  ผู้ว่าการจะเปิดเผยหรือ
เผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด   
การเปิดเผยต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแล้ว 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หรือในเร่ืองที่อยู่ในอํานาจ 
การตรวจสอบของผู้ว่าการ  ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว  
ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับการสอบถาม 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หรือตามที่หน่วยงานท่ีเป็น 
ผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว  มิให้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  แต่ไม่ตัดอํานาจผู้ว่าการที่
จะแก้ไขคําตอบหรือโต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว  และในกรณีที่มีข้อยุติที่แตกต่างไป  มิให้มี
ผลกระทบกับการกระทําที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว 

หมวด  ๔ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๕๘ ให้มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการ 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๕๙ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กรรมการ  และผู้ว่าการ 
(๓) ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ 
(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ

สํานักงาน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเก่ียวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน  
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง  และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๗) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน 
(๘) รวบรวมคําสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่ มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่ เ ก่ียวกับผล 

การตรวจสอบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน  
รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 

(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย 
มาตรา ๖๐ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ

ดังกล่าว 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) การกําหนดตําแหน่ง  การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  และการเทียบตําแหน่ง  
อัตราเงินเดือน  เ งินเพิ่มพิ เศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น 
ของเจ้าหน้าที่  

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การออกจากราชการ  วินัย  
การร้องทุกข์  และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ 

(๔) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน  รวมตลอดท้ังอัตรา
เงินเดือน  เงินเพิ่ม  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างของสํานักงาน 

(๕) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน  รวมตลอดทั้งค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(๖) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๘) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  และ

บุคลากรอื่นของสํานักงาน 
การดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 
การกําหนดตาม  (๒)  และ  (๔)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพและ

ภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว

และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
การดําเนินการตามมาตรานี้  ต้องไม่มีผลเป็นการให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอํานาจในการบรรจุ  

แต่งตั้ง  ย้าย  เลื่อนตําแหน่ง  หรือข้ึนเงินเดือนเจ้าหน้าที่  เว้นแต่เป็นกรณีของรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อนก็ได้ 

เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า   
ให้นาํความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖๑ ข้ า ร าชการสํ านั ก ง าน   ได้ แ ก่   บุคคลซึ่ ง ไ ด้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ ง 
ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

หรือระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๐  วรรคหก  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๖๑  ให้คณะกรรมการทําหน้าที่เป็น  ก.พ.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
และมีอํานาจแต่งตั้ งอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้   
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ. หรือ  อ.ก.พ.  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรอื่นของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด  

มาตรา ๖๔ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเ ป็นข้าราชการสํานักงาน 
อาจกระทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ  โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใดและได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการ
สํานักงานที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ซึ่งโอนมา 
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น  เป็นเวลาราชการของข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๖๕ ในกิจการของสํานักงานที่ เ ก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  ผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนก็ได้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  
และบุคลากรอื่น  ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าการกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธาน

กรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  และ
มาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๘ ให้ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย   
เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ  ให้ผู้ว่าการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ ว่ าการพิจารณาผลการตรวจสอบของ 
คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  ประกอบด้วย 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย  

มาตรา ๖๙ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๖๘  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่าย
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ประจํ า ปี เ พื่ อ ข อค ว าม เ ห็ น ช อบจ า กคณะก ร รมก า ร   และ เ ผ ย แพ ร่ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชนท ร าบ 
เป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม 
วรรคหน่ึง  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง 
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้
เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๗๐ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา  ๖๘ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๔) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๒)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๑ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 
ให้สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  

วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี  
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ  หรือมีผู้ยกให้ ให้เป็นที่ราชพัสดุ 

แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ 
มาตรา ๗๒ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยก 

อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

68 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๗๓ ให้มีคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ในการกํากับการปฏิบัติ 
หน้าที่ในการตรวจสอบสํานักงานของคณะผู้ตรวจสอบ  และดูแลให้คณะผู้ตรวจสอบมีความอิสระใน 
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสํานักงาน  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร  ยกเว้นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นกรรมการ 
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๗๔ ให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ

แต่งตั้ งคณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ในกรมบัญชีกลางข้ึนคณะหน่ึงตามจํานวนที่ เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  ทําหน้าที่ ในการตรวจสอบสํานักงาน  โดยให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และ 
อํานาจเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจในการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒)  แล้วทํารายงานเสนอผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ  คณะกรรมการ  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อทราบและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  รายงานดังกล่าวให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ว่าการ 
ตามมาตรา  ๙๓  

มาตรา ๗๕ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการเงินประจําปีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานส่งคณะผู้ตรวจสอบ   
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้สํานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ  
ของสํานักงานและกองทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๗ ให้สํานักงานทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้  ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผู้ว่าการมาแถลงรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในทุกด้าน  
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  เว้นแต่เป็นเรื่อง 
ที่คณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

ในกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ  สํานักงานจะจัดทํารายงานเผยแพร่เป็นครั้งคราว
นอกเหนือจากรายงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๗๘ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในสํานักงานกองทุนหนึ่ง   
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๗๙ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๑๒ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๓) เงินรายได้ตามมาตรา  ๗๐  (๑)  ที่ดําเนินการแล้วมีเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๘๐ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่เพียงพอหรือที่ไม่อาจเบิกจ่ายจาก

งบประมาณแผ่นดินได้ 
(๒) เป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้างเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่

ของสํานักงาน 
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(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 

การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
มาตรา ๘๑ เ งินกองทุนให้นํ าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่ เ ป็น รัฐวิสาหกิจ   

หรือนําไปลงทุน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  แต่ในการลงทุน  คณะกรรมการกองทุน 
จะกําหนดให้ลงทุนอื่นใดนอกจากการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็น 
ผู้คํ้าประกันไม่ได้ 

มาตรา ๘๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เป็นประธานกรรมการ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  ผู้ว่าการ  รองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย  และผู้แทนสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักการเงินและการคลัง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นเลขานุการ  และ
ผู้ว่าการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการ  อนุมัติการจ่ายเงินกองทุน  และกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ 
(๒) วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทํารายงานการเงินประจําปี 

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของกองทุน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้
เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการกองทุน 

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินของกองทุนตาม  (๒)  ให้คณะผู้ตรวจสอบภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๘๔ ให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  ทําหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น  และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
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หมวด  ๖ 
หน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการ 

 
 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข
และควบคุมหรือกํากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังคําชี้แจงและเหตุผลหรือ 
ความจําเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ไม่เก่ียวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้
ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือดําเนินการทางวินัย  แล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการ
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับคําชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์  หรือ 
การปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะ
เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือ
แบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการของหน่วยรับตรวจที่
บกพร่องให้เป็นอันพับไป  เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต  

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา  และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผล  
หรือแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ  หรือเห็นว่าการดําเนินการ 
ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้ว่าการมีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  ผู้ว่าการมีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมที่ได้มาจาก 
ผู้เสียภาษีอากร  ผู้ชําระค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  โดยต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบ 
ตามสมควร  และให้ถือว่าการที่หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าการเป็นการกระทําที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

อํานาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม  ถ้าเป็นกรณีเก่ียวกับภาษีอากร
ประเมิน  ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการกระทําการแทนก็ได้ แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อื่นมิได้  

ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อํานาจ
ประเมินแทนหน่วยรับตรวจ  หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอํานาจประเมิน 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอํานาจบริหาร
จัดการ  ดูแลรักษา  และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน  ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว ้
ในกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง  
โดยให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  หรือในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดให้ผู้ว่าการมีอํานาจดําเนินการอย่างใดต่อไป  ก็ให้ผู้ว่าการดําเนินการไปตามนั้น  

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  มีการกระทําด้วย
ประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ  มีส่วนไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการหรือ
อนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการดังกล่าว  ให้ผู้ว่าการ
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหน่ึง   
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

การทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

มาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ  ต้องตรวจสอบเม่ือการดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ  จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างดําเนินการก็ได้  ในกรณี
เช่นนั้น  ผู้ว่าการต้องแนะนําวิธีดําเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย  และในกรณีที่หน่วยรับ
ตรวจเห็นว่าการดําเนินการที่ผู้ว่าการแนะนํานั้นไม่อาจหรือไม่สมควรดําเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร   
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ  หน่วยรับตรวจ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจะร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติ
โดยเร็ว  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้น  เม่ือได้ข้อยุติประการใดแล้ว  ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการ 
ไปตามข้อยุตินั้น 

มาตรา ๙๐ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  ให้
ผู้ว่าการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกําหนดไว้หรือไม่  และให้จัดทําข้อเสนอแนะให้แก่ 
หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ   

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงประเพณี  วัฒนธรรม  สังคม  และความนิยม 
ของท้องถ่ิน  รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ  โดยให้รับฟังเหตุผลและความจําเป็นของ
หน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

มาตรา ๙๑ ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือ
ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๒๗  (๒) 

มาตรา ๙๒ การตรวจสอบการใช้จ่ายเ งินราชการลับ  หรือเ งินที่ มีลักษณะคล้ายกับ 
เงินราชการลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่กําหนดใน
ลักษณะที่จะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ  ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอํานาจ
ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  มาให้ 
ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  

(๒) อายัดบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 

ที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(๔) มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลา

ทําการ  เพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  บัญชี  ทะเบียน เอกสาร  หรือหลักฐานอื่น  หรืออายัดเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเก่ียวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็น 

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  จะให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง
โดยคํานึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

มาตรา ๙๔ บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวกับการตรวจสอบ  ถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าใจได้  จะขอให้หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้  

หมวด  ๗ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

มาตรา ๙๕ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ 
หน่วยรับตรวจ  ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อกํากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต  ให้ผู้ว่าการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๘๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ   
หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป  หรือดําเนินการ
ทางวินัยแล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร  ผู้ว่าการ
จะแจ้งให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๙๖ ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ดําเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการกําหนดตามมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๙๕  วรรคสี่  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษ 
ทางปกครองแก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ 

ในการเสนอเพื่อให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์ที่เป็นเหต ุ
อันควรลงโทษทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย 

มาตรา ๙๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรฐั  
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ ไม่อาจดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๙๖  ให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่
ผู้นั้น  โดยให้นําความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘ โทษทางปกครอง  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
ในการลงโทษปรับทางปกครอง  จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษ

มิได้ 
ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึงความร้ายแรง 

แห่งพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น 
มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครอง  ให้คณะกรรมการใช้รายงานผล

การตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก  แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาด้วย  
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และการย่ืนคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๐๐ ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้  เพราะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  หากปรากฏพยานหลักฐานว่า  ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านคําสั่งนั้นไว้แล้ว  ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครอง
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๐๑ การดําเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 
(๒) ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทําความผิด 
มาตรา ๑๐๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอํานาจของ

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก  แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําส่ัง 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การเปิดเผยสรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ระบุ 
ชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  หรือเป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๕๖  หรือเป็นการเปิดเผยต่อศาล  พนักงานอัยการ  หรือ
หน่วยงานที่ต้องดําเนินการตามผลการตรวจสอบของสํานักงาน  หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือเป็นการกระทําตามหน้าที่ราชการ 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๗  หรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามคําสั่ง  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐาน
อื่นใดท่ีผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ยึด  อายัด หรือเรียกให้ส่ง  ทําให้เสียหาย  ทําลาย   
ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๗ เจ้าหน้าที่ผู้ใด  ละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย  และให้ผู้ว่าการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๘ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดยให้ 
นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

มาตรา ๑๐๙ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ  เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
โดยให้นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๓/๒๕๖๐  เร่ือง  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่ได้มีการดําเนินการสรรหา  คัดเลือก  หรือเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและพ้นจากตําแหน่งไปก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย  

มาตรา ๑๑๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๑ ให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  ข้าราชการ  และบุคลากรอื่นของสํานักงาน
การตรวจเ งินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเ งินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และ
ให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซ่ึงข้าราชการหรือบุคลากรอื่นดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

มาตรา ๑๑๒ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ซึ่งมิได้นําส่งกระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๑๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  มติและคําสั่ งของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
มติและคําสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๔ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  ตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่า
การนั้นเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๕ การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ได้กระทํา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไป ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ดําเนนิการตามหมวด  ๗  วินัยการเงินการคลัง  โดยให้ถือว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๑๓๐  (๗)  มาตรา  ๒๓๘  มาตรา  ๒๔๐  มาตรา ๒๔๑  มาตรา  ๒๔๒  และ
มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  การพ้นจากตําแหน่ง  หน้าที่และอํานาจ  ตลอดจน 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ   
โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  
และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐ ก หนา้ ๑  
ลงวันที ่๒๑ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑ 

 
หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 
 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

 
 

82 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  
และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ฉบับที่  ๓๑  เร่ือง  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙ 

(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๒/๒๕๕๗  เร่ือง การดําเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
“เจ้าพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือ

เงินเดือนประจํา  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถ่ิน  
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  และให้หมายความรวมถึงกรรมการ  
อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  และบุคคลหรือคณะบุคคล
บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย  แต่ไม่รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งด้านนิติบัญญัติ  บริหาร  
ปกครอง  หรือตุลาการ  ของรัฐต่างประเทศ  และบุคคลใด ๆ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ  รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง   
มีตําแหน่งประจําหรือชั่วคราว  และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม  

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศน้ัน  

“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”  หมายความว่า  
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเว้นคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา  ๑๑  (๑) 

“ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถ่ิน  และให้หมายความ
รวมถึงผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือสภาท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ทั้งนี้  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  
ทบวง  กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน  
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการเหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร  และ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  มีมติให้ดําเนินการไต่สวน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในการกระทํา
ความผิดดังกล่าว 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และให้หมายความ

รวมถึงประธานกรรมการด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน  และ 

ให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซ่ึงมาช่วยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“หัวหน้าพนักงานไต่สวน”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งจากพนักงานไต่สวน 
“ไต่สวน”  หมายความว่า  การแสวงหา  รวบรวม  และการดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“ร่ํารวยผิดปกติ”  หมายความว่า  การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนมากผิดปกติ  
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ  หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจาก
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ รวมทั้งกรณีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจาก 
การเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ 
ให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย  

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่า  การดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการ  ป .ป.ช.  ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่ เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางใน 
การดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่น
มาร่วมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ  และเม่ือได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย   
ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  ๙๘  มาใช้บังคับ   

มาตรา ๘ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา  

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๐ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย  
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรา ๑๑ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด  
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ท รัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน 
เป็นผู้ผลิต  นําเข้า ส่งออก  หรือผู้ ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๒ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา  ๙  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย  
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บญัญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจ 
ในภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. และผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียง
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้  
ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  ให้นําเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่   
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน   
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการลงคะแนนคร้ังหลังน้ี  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่   
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกคร้ังแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๓  วรรคสี่  มาตรา  ๑๔  
วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๕  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

ให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้ งมีทัศนคติที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ เกิดผลสําเร็จ   
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคล 
ซึ่ งมีความเหมาะสมทั่ วไปได้ด้วย  แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น   ทั้ งนี้   โดยคํานึงถึง 
ความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย  

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา  
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ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกครั้งหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้ดําเนินการ
สรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย  

มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
ยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงเจ็ดคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว  

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ  โดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๑  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๑  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ  ในกรณี
ที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
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มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น
ตามท่ีประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ังที่มาประชุมในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ กรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑   
(๔) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
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ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก 
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  

มาตรา ๒๐ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๙  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ  ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่ เป็นกรรมการ  เป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่ง 
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่  เว้นแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  โดยประธานในท่ีประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า 
เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่ง
ก่อนมีการลงมติ 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

มาตรา ๒๓ การลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง 
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือ 
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สินหรือ
หนี้สินนั้น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา  ๒๓  หรือในเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีชื่อเร่ือง  และประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการ 
เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ความเห็นชอบ
ร่างคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม
ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัย 
นั้นแทน  เม่ือเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงใน 
การใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  
กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือ
โครงการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ   

มาตรา ๒๖ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๒๖  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  

(๔) ไต่สวนเพ่ือดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดหรือ 
ที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๕) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายอื่น 

ในการดําเนินการตาม  (๔)  ในส่วนที่เก่ียวกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  จะดําเนินการเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่ มีหน้าที่ และอํานาจ 
ในการดําเนินการเป็นผู้ดําเนินการก็ได้   

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมข้อสังเกตต่อรัฐสภาทุกปี  ทั้งน้ี  ให้ประธานกรรมการ  หรือกรรมการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มอบหมาย  มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภา และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้รวมถึงการดําเนินการ
กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน  รวมท้ังผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้หรือนิติบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  เพื่อจูงใจ
ให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย  

ในการดําเนินคดีตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้ใช้บังคับกับการดําเนินการในคดีที่มีการกระทํา
อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึงจะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)   
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และ  (๔)  และคดีที่มีการกระทําความผิดเก่ียวข้องกันและความผิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่จะต้องดําเนินการ 
ในคราวเดียวกันด้วย 

มาตรา ๓๑ ในการป ฏิบั ติหน้ าที่ ต ามมาตรา   ๒๘   (๑ )  (๒ )  (๓ )  และ   (๔ ) ของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  
และเที่ยงธรรม  

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเห็น  และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  หรือองค์กรอัยการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมาตรการใดที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี 
ต่อราชการได้  

ในการจัดทํามาตรการ  ความเห็น  และข้อเสนอแนะตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเร่ืองที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะก็ได้  ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือองค์กรตามวรรคหน่ึงได้รับแจ้งมาตรการ  ความเห็น  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  แล้ว  หากเป็นกรณีที่ ไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ทราบต่อไป  ทั้งนี้  ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๓๓ เพื่ อ ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วน ร่วมและให้ความร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดมาตรการและกลไกที่จําเป็น 
ต่อการดําเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือ 
ชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล  เบาะแส  หรือพยานหลักฐาน   
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

สําหรับการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยช่องทางดังกล่าว 
ต้องมีวิธีการที่ง่าย  สะดวก  ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก  และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว  รวมทั้งดําเนินการ 
เพื่อป้องกันการทุจริต  ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้ มีกลไกการแจ้งเตือน 
กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับอันตรายของการทุจริต  
รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม  เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างกว้างขวาง 

(๔) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

ในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อให้คําเสนอแนะ  ช่วยเหลือ  และร่วมมือกันดําเนินการ  

คณะกรรมการตามวรรคสองให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการเป็นประธาน  กรรมการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายจํานวนหน่ึงคน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ประธานกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  
ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เกินสี่คน  
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งเป็นกรรมการ  การแต่งตั้งผู้แทน 
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด โดยให้ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  และผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่น้อยกว่าสองคน  ทั้งนี้  คณะกรรมการดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่  หรือปฏิบัติการใด ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มี คําสั่ งให้ข้าราชการ  พนักงาน   หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  มาให้ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมา 
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่ อประโยชน์ 
ในการไต่สวน 

(๓) ดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน  สถานที่ทําการ  หรือ
สถานที่อื่นใด  รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือ
ในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ  เพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  เอกสาร  ทรัพย์สิน  หรือ
พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน  และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว 
ให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๔) มีคําสั่งให้หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานเอกชน
ชี้แจงข้อเท็จจริง  อํานวยความสะดวก  หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

(๕) จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน  และ 
การดําเนินคดีในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการอย่างใด
ในหน่วยงานของรัฐอันอาจนําไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเร็ว  ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่ากรณี มีเหตุอันควรระมัดระวัง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่  มีหนังสือแจ้งให้ 
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีทราบ  พร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข   

หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้ 
เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถ้าไม่เก่ียวกับความลับ
ของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พนักงานเจ้าหน้าที่  และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด  จะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล
บรรดาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่มิได้  

การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในแต่ละขั้นตอน  ห้ามเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแส  และผู้ซึ่งเป็นพยาน  หรือกระทําการใดอันจะทําให้ 
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว  การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ  ให้อยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ในชั้นก่อนการไต่สวน  ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกร้อง  เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นเพื่อประโยชน์ 
ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว 

(๒) เม่ือได้ดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นแล้วมีพยานหลักฐานพอสมควรก่อนที่
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  จะพิจารณาวินิจฉัย  การเปิดเผยข้อมูลให้ เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(๓) เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์การกระทํา
ความผิด  ให้เปิดเผยความเห็นหรือคําวินิจฉัยได้  เว้นแต่จะเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแสและ 
ผู้ซึ่งเป็นพยานมิได้  และต้องไม่กระทบต่อรูปคดีหรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  
หรือการไต่สวนเบื้องต้น  รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  สอบสวน  ไต่สวน  หรือ 
ไต่สวนเบ้ืองต้นที่อยู่ระหว่างการดําเนินการจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะได้พิจารณาและมีมติ 
ในเร่ืองดังกล่าวแล้ว  เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  ทั้งนี้   
ให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ  

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  ให้เลขาธิการ
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้ เปิดเผยข้อมูลโดยเร็ว  หากตรวจสอบพบให้ดําเนินการทางวินัย 
แก่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูล  หากเป็นกรณีที่กระทําโดยจงใจให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้   
หากเลขาธิการไม่ดําเนินการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของเลขาธิการ  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตรวจสอบหรือไต่สวนเพื่อมีความเห็น
หรือวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทําของบุคคลใด  และมีความจําเป็นต้องได้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลน้ันหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจขอข้อมูลดังกล่าวจากสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามที่จําเป็น และให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้ถือว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นการดําเนินการ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว  

มาตรา ๓๙ ในระหว่างการไต่สวน  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ชี้มูลว่าผู้ใดกระทําความผิด
และความผิดนั้นมีโทษทางอาญา  หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายมีอํานาจดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายจับและ
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้  

ในการจับและควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการแทนก็ได้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเร็ว  ทั้งนี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในการจับ  คุมขัง  
และการปล่อยชั่วคราว  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า  ให้กรรมการ  
พนักงานไต่สวนท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่   
มีอํานาจจับกุมตัวผู้กระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาล  และเมื่อจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) ให้กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่   

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ในการดําเนินการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
และพนักงานไต่สวน  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  และมีอํานาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจในการฟ้องคดี  ว่าต่าง  หรือดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีอํานาจว่าความ  และดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ใดถูกดําเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครอง  
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หน้า   ๒๒ 
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และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะดํารงตําแหน่งหรือเม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว  ถ้าการถูกดําเนินคดีดังกล่าว 
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ  คําสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่  ให้สํานักงานมีอํานาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี 
แก่บุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ต่างก็ได้  หรือในกรณี
ที่พนักงานอัยการมิใช่เป็นผู้ฟ้อง  อาจขอให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคลเหล่านั้นก็ได้  การให้ 
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการมีความเห็น  มติ  คําสั่ง  ในการตรวจสอบ  
สอบสวน  ไต่สวน  หรือไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งได้แสดงเหตุผล 
อันสมควรประกอบแล้ว  และได้กระทําไปโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา  โดยให้นําความในหมวด  ๕  การดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน  
มาตรา  ๑๐๕  ถึงมาตรา  ๑๑๓  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  โดยให้อํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เป็นอํานาจของประธานวุฒิสภา  ทั้งนี้  ให้ประธานวุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา  

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  และให้นําความในมาตรา  ๓๔   
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม   

คู่สมรสตามวรรคหน่ึงให้นําความในมาตรา  ๑๐๒  วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการที่กรรมการผู้ใดจงใจ 

ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภา  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง 
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๘๑  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้ประธานวุฒิสภาส่งสํานวน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๔๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้ งสองสภา   
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่ของทั้ งสองสภาหรือประชาชน 
ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการผู้ ใดมีพฤติการณ์ 
ร่ํารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร  หากประธานรฐัสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการและบุคคลอื่นเป็นตัวการ  
ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญา  รวมทั้งผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ 
ดว้ยหน้าที่ด้วย 

หมวด  ๒ 
การไต่สวน 

 
 

มาตรา ๔๖ ในการดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น   คณะกรรมการ  ป .ป .ช .    
คณะกรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  แล้วแต่กรณี  ต้องดําเนินการ 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา 

พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหานําส่ง  คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คณะกรรมการไต่สวน   
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนจะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดข้ันตอนมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติชี้มูลแล้ว  หรือเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวนเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป .ช. หรือพนักงานไต่สวน
ดําเนินการตามที่ร้องขอ  แต่ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือกรรมการที่กํากับดูแลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
จงใจประวิงเวลา  หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือบุคคลหรือเอกสารท่ีขอให้เรียกนั้นไม่มีผลต่อการวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสํานวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วย 

มาตรา ๔๗ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเลขาธิการที่จะควบคุมและ
กวดขันพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการไต่สวน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 
ที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณีดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี  

มาตรา ๔๘ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่   
ว่ามีการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจโดยพลัน  โดยในกรณีที่จําเป็นต้องมีการไต่สวน  ต้องไต่สวนและ 
มีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ซึ่งต้องไม่เกินสองปี
นับแต่วันเร่ิมดําเนินการไต่สวน  

ในการกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คํานึงถึงความรวดเร็ว  ความยากง่าย
ของการไต่สวน  และอายุความของการดําเนินการในเร่ืองนั้น  โดยจะระบุระยะเวลาของการไต่สวนข้อกล่าวหา
แต่ละประเภทท่ีแตกต่างกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี  เว้นแต่
เป็นเร่ืองที่จําเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ  หรือขอให้หน่วยงานของต่างประเทศดําเนินการ 
ไต่สวนให้  หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ  จะขยายระยะเวลาออกเท่าที่จําเป็นก็ได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายใต้กําหนดอายุความ  เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ยังคงมีหน้าที่และอํานาจ 
ที่จะดําเนินการไต่สวน  และมีความเห็น  หรือวินิจฉัย  หรือดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   
แต่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสอบสวนและดําเนินการลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว  

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาหรือไม่  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบ
เบ้ืองต้นก่อนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามีข้อมูล
หรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดําเนินการต่อไป  หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเป็นเร่ืองที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับไว้พิจารณาตามมาตรา  ๕๔  
หรือมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา   
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  และเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้
พิจารณาแล้ว  ถ้าเป็นกรณีที่มีคํากล่าวหาให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้พิจารณาและมีคําสั่งแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

คํากล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป 
ผู้กล่าวหาซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้พิจารณาของกรรมการตามวรรคสอง  อาจมีหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาทบทวนคําสั่งนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคสอง  
ในการตรวจสอบเบื้องต้นให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  

และ  (๓)  ด้วย 
มาตรา ๕๐ ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายเลขาธิการ  หัวหน้า

พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  เป็นผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นได้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  

หรือพนักงานไต่สวนดําเนินการเป็นคณะ  ประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน 
เป็นหัวหน้า  พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ  และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้  และในการไต่สวนปากคําผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ต้องกระทําโดยเลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน  และผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหน่ึงคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การไต่สวนเบ้ืองต้นตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้น
เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา  ๔๘  ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นตามระยะเวลา 
ที่กําหนดในวรรคสามให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนแจ้งอุปสรรคและปัญหา
ในการดําเนินการ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาดาํเนินการ  เพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาสั่งขยายระยะเวลา  โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินหกสิบวัน  ในการนี้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้มีอํานาจขยายระยะเวลาแทน
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว  หากไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
เพราะเหตุขาดอายุความ  อันเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบัติตามระยะเวลาตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสาม  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งยุติการดําเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความดังกล่าว 
เกิดจากความผิด  หรือจงใจปล่อยปละละเลย  หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว  

ในการไต่สวนเบ้ืองต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน  มีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  
(๒)  และ  (๓)  ด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการกํากับการไต่สวนเบ้ืองต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม  คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกํากับดูแลการไต่สวนเบ้ืองต้นในแต่ละด้านตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๑ ในการไต่สวนเร่ืองใดที่เป็นเร่ืองสําคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง  หรือเป็นกรณี
มีการไต่สวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนเอง  หรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสองคนและบุคคลอ่ืน
เป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้  

การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ตามความเหมาะสมกับเร่ืองที่ไต่สวนได้ 

คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการดําเนินการตามหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับเร่ือง 
ที่ทําการไต่สวน  ให้คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวที่ไม่มีลักษณะ
ตามมาตรา  ๕๖  ให้เป็นที่ปรึกษาหรือเสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินั้น 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนได้ 

ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสี่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทําสํานวนการไต่สวน 

เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณา  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๕๐  วรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหกมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนเอง  ให้นําความในวรรคสาม วรรคสี่  และ
วรรคห้ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๕๒ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นชอบด้วยกับรายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน
รวมทั้งที่ไต่สวนเพิ่มเติมแล้ว  ให้ถือว่ารายงานหรือสํานวนดังกล่าว เป็นสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาเพื่อมีมติว่ากรณีมีมูลตามที่กล่าวหาหรือไม่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมตามมาตรา  ๗๕  วรรคสอง 

มาตรา ๕๓ นอกจากหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น   
การไต่สวน  และการไต่สวนเบ้ืองต้นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้แล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจออกระเบียบกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น  
การไต่สวน  และการไต่สวนเบ้ืองต้นได้  แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มข้ันตอนที่ไม่จําเป็นหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่ เกิดขึ้น  โดยอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลาใน 
การดําเนินการ  และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละระดับให้ชัดเจน  และ 
มีระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรม  

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  รับหรือยกเร่ืองที่ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
ขึ้นพิจารณา 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) เร่ืองที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสําคัญแก่คดี  ซึ่งอาจทําให้ผลของคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปลี่ยนแปลงไป  

(๒) เร่ืองที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง  หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะรับหรือยกคํากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้  

(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตาย  เว้นแต่เป็นกรณีร่ํารวยผิดปกติ  
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับหรือยกเร่ืองที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีขึ้นพิจารณา  

เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง  

(๑) เร่ืองที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา  
(๒) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่ามีการดําเนินการต่อผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว  และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดําเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม 
(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง 

ที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี  ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องภายในกําหนดเวลา  แม้จะพ้นกําหนดเวลาห้าปีแล้ว
ก็ให้มีอํานาจดําเนินการต่อไปได้ 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้  เข้าร่วมดําเนินการไต่สวน  พิจารณา  
หรือวินิจฉัยคดี  

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ 
ในฐานะกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน 

(๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือ 

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกัน
ทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ในการดําเนินการในเร่ืองใด  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งในเร่ืองนั้น  ให้ผู้นั้นแจ้ง 
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายโดยเร็ว  และระหว่างนั้นห้ามมิให้
บุคคลดังกล่าวยุ่งเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับเร่ืองนั้นจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายจะวินิจฉัย  ซึ่งต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้ง  

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย  ซึ่งมีเหตุ
ตามวรรคหน่ึงก็ได้  โดยยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย  ในระหว่างที่รอการวินิจฉัย   
ให้กรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน 

การย่ืนคําคัดค้าน  การพิจารณาคําคัดค้าน  และการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลาดําเนินการ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๕๗ ในระหว่างการไต่สวน  หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งหรือ 
พ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ  นอกจากถึงแก่ความตาย  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการไต่สวน 
เพื่อดําเนินคดีอาญา  ดําเนินการทางวินัย  หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  แล้วแต่กรณี  ต่อไปได้ 

ในกรณี ที่ ผู้ ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่ งห รือพ้นจากราชการอันเนื่ องมาจากความตาย   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติต่อไปได้ 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล  ให้สํานักงาน 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติ  และ 
ให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เว้นแต่เป็นกรณี 
การดําเนินการสอบสวนตามมาตรา  ๘๘ 

มาตรา ๕๙ ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐบรรดาที่อ ยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ยื่นคํากล่าวหาต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือสํานักงาน   
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๕  การกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ  ให้กล่าวหาในขณะที่ผู้ถูกร้อง 
เป็น เจ้าพนักงานของรัฐ  หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่ เกินห้าปี  แต่ ไม่ตัดอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ขึ้นไต่สวนได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ มีการยกคํากล่าวหาข้ึนพิจารณาหรือกรณีที่ยกเหตุอันควรสงสัยข้ึนไต่สวนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจดําเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐอื่น 
ซึ่งเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในเร่ืองนั้นได้ด้วย ไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือ
พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวแล้ว 

มาตรา ๖๐ คํากล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
(๒) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกร้อง 
(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อกล่าวหา  พร้อมพยานหลักฐานหรือ 

อ้างพยานหลักฐาน 
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้  
การกล่าวหาตามวรรคหน่ึง  จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้  และจะส่งด้วยวิธีใด ๆ   

ที่จะให้คํากล่าวหานั้นถึงสํานักงานก็ได้  ในกรณีที่ทําด้วยวาจา  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 

ให้สํานักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนที่รักษาไว้ 
เป็นความลับ  และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้  และให้ลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจาก
หนังสือกล่าวหาน้ัน 

หนังสือกล่าวหาที่ ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  ถ้ามีรายละเอียดตาม  (๓ )  แล้ว  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะปฏิเสธไม่รับไว้พิจารณาไม่ได้  

การกล่าวหาบุคคลตามมาตรานี้  ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลใด  ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นความผิดด้วย  
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มาตรา ๖๑ ในกรณี ที่ ผู้ เสียหายได้ ร้องทุกข์ห รือมีผู้ กล่ าวโทษต่อพนักงานสอบสวน   
ให้ดําเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใด ๆ  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง  รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองต้น  
แล้วส่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วเห็นว่าเร่ืองที่ได้รับมาตามวรรคหน่ึง  ไม่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอํานาจแต่เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง 
ที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ดําเนินการ  ก็ให้ส่งเร่ืองคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากพนักงานสอบสวน  โดยจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
จัดทําคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานสอบสวนทราบว่าเร่ืองใดบ้างที่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ ใหญ่ มีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาลที่ มีเขตอํานาจ   
เพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้  หรือในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้   
ให้พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคลดังกล่าวได้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้  ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับ
มายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับ 
มาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน  โดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผู้ถูกจับจากที่จับมายัง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน  รวมเข้าในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย  ในกรณีที่ไม่จําต้องมี 
การควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป  โดยมีประกัน  หรือไม่มีประกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ยื่นคําร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้  ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น  

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อํานวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในเร่ืองที่มิใช่
เป็นความผิดร้ายแรง  ทั้งนี้  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเร่ืองตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานดําเนินการส่งเรื่องที่ได้รับไว้
ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อดําเนินการต่อไปภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานได้รับเร่ือง 

การเทียบตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
เพื่ อประโยชน์ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ งให้ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะวางหลักเกณฑ์การดําเนินการไต่สวนและการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ให้สอดคล้องกับการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้  

ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  พิจารณาเห็นสมควร  อาจส่งเร่ืองที่อยู่ 
ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๒๘  (๒) และ  (๔)  ที่มิใช่ความผิดร้ายแรง  
ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาเห็นว่าเร่ืองที่มีการกล่าวหาเรื่องใด
มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง  หรือกล่าวหาในเรื่องที่มิได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง
ดําเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอํานาจก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๖๑  
มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามหน้าที่และ
อํานาจของตนและรายงานผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
ภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่เห็นด้วยกับผลการดําเนินการตามรายงาน
ตามมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รบัความเป็นธรรม  หรือการดําเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจเรียกสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวน  
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มาเพื่อดําเนินการได้  โดยจะดําเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด  หรือนําผลการไต่สวนหรือสอบสวนของ
หน่วยงานของรัฐน้ันทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้  

มาตรา ๖๗ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และต้องไม่ทําหรือจัดทําการใด ๆ  ซึ่งเป็นการให้คําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  
หลอกลวง  ทรมาน  ใช้กําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ  เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยคํา 
ในเรื่องที่ไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น 

ในการสอบปากคําพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํา  จะกระทําโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอด
ออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด  ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํานั้นได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของ
บันทึกการให้ปากคํานั้นแล้ว  กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจทําสําเนาข้อความดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีต้องดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจนําพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
หรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้ 
เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนการไต่สวนที่เกี่ยวข้องได้ 

มาตรา ๖๘ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวนดําเนินการไต่สวน
ตามมาตรา  ๕๑  หรือมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นเร่ืองใดแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
ไต่สวนและผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นมีหน้าที่และอํานาจในส่วนที่เก่ียวกับการไต่สวนเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า 
จะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ผู้ถูกกล่าวหา ได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ  เนื่องจากการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา  ให้คณะกรรมการ ป .ป .ช.  มีอํานาจสั่งยึดหรือ 
อายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้    

(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจ 
ออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด  หรือจนกว่า 
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องคดีนั้น  แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือ
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

อายัดชั่วคราวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน  
รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือ 
ไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้  ทั้งนี้  ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืน
มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  และมีพฤติการณ์เป็นการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธิ์แทนด้วย  ในกรณี
เช่นนั้นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ 

มาตรา ๗๐ ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน  
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๕๐  วรรคเจ็ด  เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกําหนดระยะเวลา
ตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาให้ปากคํา
ประกอบการชี้แจง 

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทําผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะทําให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  และในกรณีที่เป็น 
การกล่าวหาว่าร่ํารวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ร่ํารวยผิดปกติ  สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน  
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในขณะที่แจ้งข้อกล่าวหา 
ทั้งนี้เท่าที่ทําได้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตามมาตรา  ๕๖ 

ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๗๑ ถ้ าผู้ ถู กกล่ าวห ามีหลั ก ฐานแสดงว่ าตน ไม่ ได้ รับ การแจ้ งข้ อกล่ าวห า   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ 
นําพยานบุคคลมาให้ปากคําประกอบการชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   
แต่ต้องย่ืนคําร้องขอก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวนที่ได้กระทําไปก่อนแล้ว  
มาตรา ๗๒ ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา  ๗๐  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวน 

แจ้งพร้อมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสําคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา  สรุปสาระสําคัญ
ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้  และต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๗๓  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

สรุปสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ  ตําแหน่ง  ที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือพยาน 
หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๗๓ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคําของตนได้ 

มาตรา ๗๔ ถ้าคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่าพยานหลักฐานใดในสํานวนการไต่สวน 
ซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนํามาสืบพยานในภายหลัง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
อาจย่ืนคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ  หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  

มาตรา ๗๕ เม่ือดําเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว  ให้จัดทําสํานวนการไต่สวนเสนอประธานกรรมการ  
โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา   
(๒) เร่ืองที่ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหา  คําแก้ข้อกล่าวหา  สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องที่ได้จากการไต่สวน 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
(๖) สรุปความเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่กล่าวหา 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เพื่อพิจารณาสํานวนการไต่สวนเพ่ือมีมติโดยเร็ว   

ซึ่งต้องนําเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับสํานวนการไต่สวน   
เว้นแต่จะได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเร่ืองอื่นค้างพิจารณาอยู่  

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วยโดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสํานวนการไต่สวนตามลําดับที่ได้รับสํานวนนั้น  แต่ในกรณี 

ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเร่ืองใดกระทบถึงประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนอย่างร้ายแรง  จะหยิบยก 
ขึ้นพิจารณาก่อนก็ได้ 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
 

 

มาตรา ๗๖ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติลงความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่  หรือ 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  เอกสาร  พยานหลักฐาน  และความเห็น  พร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ  เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อัยการสูงสุด 
แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  

มาตรา ๗๗ เม่ืออัยการสูงสุดได้รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๗๖  ไว้แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวน   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าสํานวนการไต่สวนยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้  ให้แจ้ง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยระบุข้อไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเรื่อง  ในกรณีนี้ให้อัยการสูงสุดและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายละเท่ากัน  
โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายไม่เกินฝ่ายละห้าคน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุด   
เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์  รวมท้ังดําเนินการอื่นใดให้สํานวนการไต่สวนครบถ้วน
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  เพื่อส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อไป  ทั้งนี้   
ให้คณะกรรมการร่วมมีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ด้วย  

ในกรณีที่คณะกรรมการร่วมไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการต่อไป 
ตามที่ เห็นสมควร  โดยจะย่ืนฟ้องคดีเองก็ได้  แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป .ป.ช. เห็นควรฟ้องคดี  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องดําเนินการฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ แต่ต้องไม่ช้ากว่าเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่หาข้อยุติไม่ได้   
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ให้สํานักงานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสอง  และ 
ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําหน้าที่เลขานุการด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ยื่นฟ้องคดีเอง  ห้ามมิให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีให้แก่จําเลย 
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  มิให้นับรวมระยะเวลาที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสามด้วย  
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรานี้  ในกรณีมีเหตุอันจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  อัยการสูงสุด

หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจขยายออกไปก็ได้  แต่ต้องไม่เกินก่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่กําหนดไว้  และ
เม่ืออัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ขยายเวลาแล้วให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในการปฏิบัติหน้าที่
และการขยายระยะเวลาต้องคํานึงถึงอายุความในการดําเนินคดีประกอบด้วย 

การฟ้องคดีเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในมาตรานี้ย่อมกระทําได้ถ้าได้ฟ้องภายในอายุความ  
แต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ  อัยการสูงสุด  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี   
ต้องดํ าเนินการสอบสวน หากปรากฏว่าการไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาดั งกล่ าวเกิดจากการจงใจ   
ปล่อยปละละเลย  หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใด  ให้ดําเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว 

มาตรา ๗๘ ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี  เว้นแต่ในกรณี 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา  ๓๙  ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
แจ้งให้พนักงานสอบสวนนําตัวบุคคลดังกล่าวมาศาลในวันฟ้องคดี  

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่งแล้ว   
แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุต่อศาล  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้ที่อัยการสูงสุด  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายมีอํานาจขอให้ศาลออกหมายจับได้  

มาตรา ๗๙ ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์  เม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาแล้วถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาต่อไป 
ให้ดําเนินการได้  

กรณีที่อัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ทราบและ
รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบการพิจารณาด้วย  

ในคดีที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  เป็นโจทก์  การจะอุทธรณ์หรือไม่ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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มาตรา ๘๐ ในกรณีที่ คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ฟ้องคดี เอง  คณะกรรมการ ป .ป .ช .   
จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือจะพิจารณาแต่งตั้ง
ทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ   ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง
ตามมาตรา  ๗๗  ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  ให้ผู้ต้องคําพิพากษานั้น 
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  และ 
จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้  

ผู้ ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งไม่ ว่าในกรณี ใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ  

มาตรา ๘๒ ในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
หากการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สินหรือเป็นการละเมิด 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลอื่น  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี  อาจย่ืนคําร้อง
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งอันมิชอบที่เป็นการละเมิดนั้นก็ได้ 

สําหรับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป   

การย่ืนคําร้องขอตามวรรคหน่ึง  ให้หมายความรวมถึงการเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติหรืออนุญาต  หรือกระทําการใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย 

มาตรา ๘๓ ในการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดได้ใช้หรือได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ  เนื่องจาก
การกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่   หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ห รือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้วแต่กรณี  อาจร้องขอให้ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นทรัพย์สิน 
ของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด  
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(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้แก่
ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทําความผิด  
หรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด 

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย  จ่าย  
โอนด้วยประการใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  หรือ  (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑) (๓)  หรือ  (๔)  
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมืองริบทรัพย์สินตามมาตรา  ๘๓  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทรัพย์สินนั้นมา  หรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดแล้วแต่ว่ามูลค่าในขณะใดจะมากกว่ากัน  และขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสั่งให้ชําระเงินหรือสั่งให้ริบทรัพย์สินอื่นของผู้กระทําความผิดแทน 
ตามมูลค่าดังกล่าวได้  

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งริบทรัพย์สินเนื่องจาก 
การกระทําความผิด  แม้คําพิพากษายังไม่ถึงที่สุด  ให้เลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
จนกว่าคดีถึงที่สุด  หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๘๕ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๘๔   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้  หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ
แก่ทางราชการมากกว่าการนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้น 
ไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้นําทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด  หรือ
นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบก็ได้ 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า  ทรัพย์สินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการตามวรรคสอง  มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้ง 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้  ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน 
ที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา  แล้วแต่กรณี 

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ มี คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองถึงที่สุดให้ยกฟ้อง  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระ  หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่  และยังมิได้พ้นจากตําแหน่งไปก่อน  ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  และถ้าในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่มิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  
ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด ก็ให้มีสิทธิได้รับเสมือนหน่ึงผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 
ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งไปก่อนที่จะมีคําพิพากษา  การจ่ายเงินเดือน   
เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด  ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตําแหน่ง  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 
 

มาตรา ๘๗ เม่ือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ไต่สวนและมีความเห็นว่า  ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  

การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไป 
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว   

ให้นําความในมาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจมอบหมายให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดําเนินการในศาลแทนได้  
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการกรณีฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๘๘ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสี่  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน  และไม่ว่าในกรณีใดผู้ใดจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรร 
เงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง  จะพ้นจากความรับผิดตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเม่ือได้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก่อน 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. จะได้ดําเนินการสอบสวน 

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว  
และให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม  

ในกรณีจําเป็นและได้รับคําร้องขอ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จัดให้มีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามวรรคหน่ึงเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรา  ๑๓๑ 

มาตรา ๘๙ การเรียกเงินคืนกรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม
หรือวรรคสี่  ให้กระทําได้ภายในย่ีสิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น  ทั้งนี้  มิให้นํามาตรา  ๕๕  (๑)  
มาใช้บังคับกับการดําเนินการตามมาตรานี้ 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นตามมาตรา  ๗๐ และเห็นว่า 
การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือ
เป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา 
สั่ งให้ห ยุดปฏิบัติหน้ าที่ เป็นการชั่ วคราว  ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่ มี มูล   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหา
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจ 
สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่พ้นกําหนดหกเดือนแล้ว  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ยังมิได้มีคําวินิจฉัย  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ให้ถือว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น  และมีอํานาจสั่งการตามวรรคสองได้ 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะดําเนินการ 
ตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาน้ัน 

ความในมาตราน้ีไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ 

มาตรา ๙๑ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม  หรือความผิดที่เก่ียวข้องกัน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  
เอกสารหลักฐาน  สําเนาอิเล็กทรอนิกส์  และคําวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน  เพื่อให้อัยการสูงสุด
ยื่นฟ้องคดีต่อไป 

(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน  
เอกสารหลักฐาน  และคําวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนภายในสามสิบวัน  
เพื่อให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป  

มาตรา ๙๒ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งสํานวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนิน
คดีอาญา  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดตามวันเวลา 
ที่กําหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด   ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๙  ต่อไป  
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หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๑  
การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๓ เม่ืออัยการสูงสุดได้รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๙๑  ให้อัยการสูงสุด
พิจารณาเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสํานวน  

ให้นําความในมาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒ มาตรา  ๘๓  
มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๔ เม่ือศาลที่ มีเขตอํานาจพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ตามสํานวน 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว  ถ้าอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์หรือฎีกา ให้อัยการสูงสุดหารือกับ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก่อน  ในกรณีที่มีความเห็นต่างกันและไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อัยการสูงสุดพิจารณา
ดําเนินการต่อไปโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ  และชี้แจงเหตุผล 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เม่ืออัยการสูงสุดฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะถอนฟ้องมิได้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และ
อัยการสูงสุดเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรถอนฟ้อง  

มาตรา ๙๕ ในการดําเนินคดีหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระทําความผิดหรือ
ขณะที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเอง  

มาตรา ๙๖ ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่ เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารและ 
เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลทหาร  ให้อัยการสูงสุดเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ 
ศาลทหาร  หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้  

มาตรา ๙๗ ในการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  หรือบุคคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๙๑  (๑)  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๘ เม่ือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสํานวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๙๑  แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน 
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หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้มีมติโดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก  โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา  ให้ถือว่าสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น  แล้วแต่กรณี 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการให้ประธานกรรมการ
ส่ งรายงานและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้ งความเห็ นไปยังประธานกรรมการตุ ลาการศาลยุติ ธรรม   
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  โดยเร็ว  โดยให้ 
ถือรายงานและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเพื่อพิจารณา 
ทางวินัยในสํานวนการสอบสวนด้วย  และเม่ือดําเนินการได้ผลประการใดแล้ว  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณา
สั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนได้รับแจ้งมติที่ได้ขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาทบทวนตามมาตรา  ๙๙  วรรคสอง  ทั้งนี้  ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้มีมติวินิจฉัยมูลความผิด  เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
จะมีมติ เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๘  แล้ว  แต่ไม่ เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป .ป.ช.   
ที่จะดําเนินการเพื่อดําเนินคดีอาญาต่อไป  

สําหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัยเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหานั้น  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการส่งสํานวนการไต่สวนเพื่อดําเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
ประธานกรรมการ  อาจมอบหมายให้เลขาธิการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้  
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หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป .ช.   
หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ 
มีการกระทําความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา   
ให้ผู้บั งคับบัญชาหรือผู้ มีอํานาจแต่งตั้ งถอดถอน  มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐานถึง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาพยานหลักฐานโดยละเอียด  เม่ือคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  มีมติเป็นประการใดให้แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนทราบเพื่อดําเนินการต่อไปตามมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๐๐ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๙๘  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ถกูกล่าวหานั้น  

ในกรณีตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าการดําเนินการทางวินัย 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควร  หรือในกรณีจําเป็น  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือคณะกรรมการอ่ืนซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ
คณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ  อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งความเห็นไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๑๐๑ ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา  ๙๘  ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  จะฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ
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หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น  หรือจะดําเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกําหนดโทษของ
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้ 

ในกรณี ที่ ผู้ ถู กลงโทษนํ าคดี ไปฟ้ องต่อศาลปกครองโดยมิ ได้ฟ้ องคณะกรรมการ  ป .ป .ช .   
ให้ศาลปกครองแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณี
ในคดีด้วยได้ 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๑๐๒ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  (๓)  อย่างน้อยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ต้องกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  คู่สมรส  และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   

ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 
(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง 

ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป 
(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง  
(๘) ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
(๙) ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๓ เจ้าพนักงานของรัฐตําแหน่งใดจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
โดยให้นําความในวรรคสองของมาตรา  ๑๐๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๑๐๔ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหน้ีสินตามมาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๓  แล้ว  ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และ
ให้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย 

มาตรา ๑๐๕ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ยื่นพร้อมหลักฐาน
ที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน  รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษี
ที่ผ่านมา  โดยในกรณียื่นเป็นเอกสารผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน  และสําเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า  พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ยื่นด้วย  ทั้งนี้  ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการ  ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน 
ในต่างประเทศ  และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ 
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 

หลักเกณฑ์  ระยะเวลา  การขยายระยะเวลา  วิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และหลักฐาน
ประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  โดยอาจกําหนดให้ยื่นด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  การกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบและ
วิธีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารได้ด้วย  รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นตามกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งตามมาตรา   ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้ยื่นเม่ือเข้ารับตําแหน่ง  และ 

พ้นจากตําแหน่ง  
(๒) ตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และตําแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  กําหนด  นอกจาก  (๑)  ให้ยื่นเม่ือเข้ารับตําแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ 
ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีตาม  (๑)  ถ้าพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่
ภายในหนึ่งเดือน  ผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่  
แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นใด 
ที่ มีหน้าที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินด้วย  เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ 
หนี้สินใหม่  แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  และ
เอกสารประกอบของผู้ดํ ารงตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒   (๑ )  เฉพาะนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๒)  (๓)  (๗)  และ  (๙)  
รวมทั้ งของ คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยั งไม่บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ คคลดั งกล่ าว   ให้ ป ระชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดต้องย่ืนบัญชีดังกล่าว  โดยบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  และเอกสารประกอบต้องไม่ระบุถึงรายละเอียด 
ทางทะเบียนของทรัพย์สิน  และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จําเป็นหรือที่อาจก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยการเผยแพร่
ให้กําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน 

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ตําแหน่งใด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าของข้อมูล  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใด 
ที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลนั้นก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้  โดยแจ้งให้ผู้ยื่นทราบถึง
การดําเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๑๐๗ เม่ือมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากตําแหน่งที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนดให้ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินในหน่วยงานใด  ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้แจ้ง 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๐๘ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผู้ยื่นต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้สํานักงานจัดให้
มีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้  

มาตรา ๑๐๙ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ผู้ใดไม่ยื่น 
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลาที่กําหนด  ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมทั้งกําหนดเวลาที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และในกรณีที่มีความจําเป็นอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เม่ือปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบท่ีได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้เลขาธิการ
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่เลขาธิการกําหนด  

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ถ้าบุคคลดังกล่าวยังไม่ยื่น 
บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  ยื่นไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน  และมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนา 
ปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้สํานักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๔  ต่อไป 

มาตรา ๑๑๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ยื่นไว้ 
ต่อคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คร้ังแรก  และเมื่อมีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งต่อ ๆ  ไป   
ให้ตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือ
พนักงานไต่สวน  ดําเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งก่อนเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาก็ได้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบหรือพิจารณาข้อโต้แย้งให้แล้วเสร็จ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกาศกําหนด  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้นําความในมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘  
มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยอนุโลม  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวน
มีอํานาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ด้วย 

มาตรา ๑๑๑ ภายใต้บั ง คับมาตรา   ๑๐๖   ให้ คณ ะกรรมการ   ป .ป .ช .  เปิ ด เผยผล 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
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หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  การเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผย
ว่าผิดปกติหรือไม่  

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ  การเปิดเผยเช่นนั้นไม่เป็นการตัดอํานาจ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้องหรือ
ความมีอยู่จริงข้ึนในภายหลัง  

มาตรา ๑๑๒ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้
หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้อง  ตรวจสอบความถูกต้องหรือความมีอยู่จริง
ตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นใด
ที่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  และแจ้งผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูล 
ในความครอบครองมาใช้บังคับกับการแจ้งข้อมูลดังกล่าว 

มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินพบว่า 
มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ดําเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  

มาตรา ๑๑๔ เม่ือปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้นั้นทราบ  และกําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผู้นั้นจะมาชี้แจงข้อกล่าวหา  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  แล้วนําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพื่อพิจารณาต่อไป   

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้เสนอเร่ืองต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ด้วย 

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย  

ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง  ให้นําความในมาตรา  ๘๐ มาตรา  ๘๑  และ
มาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการกรณีร่ํารวยผิดปกติ 

 
 

มาตรา ๑๑๕ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าเพราะเหตุมีการกล่าวหาหรือ
เพราะคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  

การกล่าวหาและการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในหมวด  ๒  
การไต่สวน  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้  

มาตรา ๑๑๖ ในการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ใดร่ํารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและหน้ีสิน  การเคลื่อนไหวทางการเงิน  หรือการทําธุรกรรม
ของบุคคลน้ัน  และดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัย  และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินไว้แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการย่ืนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเป็นการย่ืน 
ตามมาตรา  ๑๓๐  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  นําบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินมาพิจารณาเพื่อเทียบเคียง 
กับทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะดําเนินการไต่สวน  ประกอบกับรายได้และรายจ่าย  และการเสียภาษีเงินได้ของผู้นั้น  
และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามรายการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ไม่ว่าผู้นั้นจะได้เคยย่ืนบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
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หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไต่สวนตามวรรคหน่ึงแล้ว  แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะถึงแก่ความตาย  
ก็ไม่ตัดอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบต่อไป  แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย   

มาตรา ๑๑๗ เม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติแล้วให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน 

มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนแล้วและมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน  และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ  เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ที่ ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  โดยให้นําความในมาตรา  ๘๔   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๑๑๙ เม่ืออัยการสูงสุดได้รับสํานวนคดีตามมาตรา ๑๑๘ แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการย่ืนคําร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๗๗  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาล
เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 

การดําเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ประทับฟ้องคดี

ตามมาตรา  ๑๑๙  ให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็น 

ของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้งบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  

ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับกับกรณีร่ํารวยผิดปกติด้วย 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดย่ืนคําร้องขอตามมาตรา  ๑๑๙  สําหรับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือ
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หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้สนับสนุนด้วย  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพจิารณาและพพิากษาคดี
สําหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย 

มาตรา ๑๒๑ ในกรณี ที่ มี คํ าพิ พากษาหรือคํ าสั่ งของศาลถึ งที่ สุ ดให้ ยกคํ าร้องด้ วยเหตุ 
ที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ไม่ได้ร่ํารวย
ผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา  ให้นําความในมาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๒ ในกรณี ที่ คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ไต่ สวนและวินิ จฉั ยว่ าเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 
ร่ํารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน  สํานวนการไต่สวน เอกสาร  พยานหลักฐาน  และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคําร้อง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินที่ร่ํารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน
ต่อไป  และให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๑๑๙  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๑๒๑   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด  ให้ประธานกรรมการ 
ยื่นคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ํารวยผิดปกติ 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  โดยให้นําความในมาตรา  ๘๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป 
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉัย  
เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยให้ถือว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้าราชการดังกล่าวรํ่ารวยผิดปกติ   
ให้แจ้งให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  แล้วแต่กรณีต่อไป  และในกรณีที่ มีการสั่งให้ 
พ้นจากราชการ  ให้ถือว่าเป็นการให้พ้นจากราชการเพราะกระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน  รองผู้บริหารท้องถ่ิน  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ให้ส่งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  
เพื่อสั่งให้พ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทํา 
การทุจริตต่อหน้าที่ 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสาม  หรือผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งตามวรรคห้า  มีอํานาจสั่งไล่ออกหรือดําเนินการถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรือขอมติ 
จากคณะรัฐมนตรี  หรือความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคล 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณี ที่ มี คํ าพิ พากษาอั นถึ งที่ สุ ดของศาลให้ ยกคํ าร้องขอด้ วยเหตุ ที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ร่ํารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา  และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน 
ตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสามหรือวรรคห้า  ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน  หรือ 
ผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี  สั่งเพิกถอนคําสั่งไล่ออกหรือถอดถอนโดยเร็ว  และผู้นั้น 
มีสิทธิได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน  
ทั้งนี้  ตามระเบียบบริหารงานบุคคลหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสี่  การจะดําเนินการ
อย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
หรือคณะกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  กําหนด   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหาน้ัน ๆ  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับดังกล่าว  ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการดําเนินการดังกล่าวห้ามไม่ให้
หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดข้ึนอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวได้ 

มาตรา ๑๒๔ การโอนหรือการกระทําใด ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ที่ได้กระทําหลังจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๑๑๖  ถ้าคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี   
มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง  ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทํานั้น ๆ  ได้  เว้นแต่ผู้รับโอน
หรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและ
มีค่าตอบแทน 
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หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๒๕ ถ้าศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งถูกกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ
ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  หากไม่สามารถ
บังคับเอาแก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้
ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลส่ัง 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุดแล้ว  หากปรากฏว่ามีการโอนหรือการกระทําใด ๆ  
เก่ียวกับทรัพย์สินก่อนหรือหลังมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน 
ที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอน 
การโอนนั้นได้  หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนนั้นได้เพราะเหตุแห่งการแปลงสภาพหรือเหตุอื่น   
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๔  โดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ เป็นการเฉพาะแล้ว   
ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ประกาศกําหนด  ดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  
ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา  ตัวแทน  พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ  ดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความมีอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้นํ าความในวรรคหน่ึง  มาใช้บั งคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งด้วย   
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่คู่สมรสนั้นดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ดําเนินการใดตามมาตรา  ๑๒๖  (๔)  
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด  นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับ 
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  ผู้สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก 
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
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หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๗ 
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๓๐ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา  ๔๒  
มาตรา  ๑๐๓  และมาตรา  ๑๕๘  ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและตําแหน่งประจํา  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง  ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

สําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําเพียงตําแหน่งเดียว 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นตามวรรคหน่ึง  ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้นั้นสังกัดอยู่  และให้ถือเป็นความลับในราชการที่จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่จะส่งมอบให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ร้องขอ  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น 
ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา  ๑๐๓  หรือเม่ือมีกรณีที่จะต้องดําเนินการสอบสวนทางวินัย 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ให้หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น 
สังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ไปสังกัดใหม่  ทั้งนี้  ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น 

ระยะเวลาการย่ืน  แบบรายการ  หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งต้องคํานึงถึงการตรวจสอบได้  ความสะดวก  
และไม่สร้างภาระจนเกินจําเป็น  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท  ให้ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก  
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง

ช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ทําคําร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยคําหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลใดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว  โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม  
และให้อํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการดําเนินการดังกล่าว
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หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจกําหนดมาตรการอื่นใดที่สมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้องได้รับ
การคุ้มครองช่วยเหลือ  และมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยดําเนินการตามที่จําเป็นได้   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลือก่อน 
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือคู่สมรส  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
กับบุคคลดังกล่าว  เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา  เนื่องจากการดําเนินการหรือการให้ถ้อยคําหรือ
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้บุคคลนั้นหรือทายาทมีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เพื่อขอรับค่าทดแทนเท่าที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เห็นว่า 
การดําเนินการหรือให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างย่ิง  และสมควรได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนโดยท่ัวไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
และระดับตําแหน่งให้แก่บุคคลน้ันเป็นกรณีพิ เศษ  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓๕  ผู้ใดแจ้งถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสแก่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ถา้ได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด  ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

มาตรา ๑๓๓ ในกรณีบุคคลตามมาตรา  ๑๓๑  วรรคหน่ึง  เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  เม่ือบุคคลนั้น
ร้องขอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป  อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ
การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นและ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว  
ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป  
และอาจเสนอให้มีการกําหนดตําแหน่งและสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อคุ้มครองบุคคลนั้นในหน่วยงานของรัฐอื่น 
ที่ไม่ต่ํากว่าระดับและตําแหน่งที่บุคคลดังกล่าวเคยดํารงตําแหน่งอยู่เดิม  

มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเพราะ 
ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทํา  ถ้าได้ทําหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งหรือให้ยืนยันคําสั่งแล้ว  
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ทราบถึงเบาะแส  ข้อมูล  หรือข้อเท็จจริงภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้กระทําการนั้น  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

มาตรา ๑๓๕ บุคคลใดซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ  หากได้
ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล
การกระทําผิดของเจ้าพนักงานของรัฐรายอื่นหรือผู้ถูกกล่าวหารายอื่นนั้นและคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  
เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้กันบุคคลตามวรรคหน่ึงไว้เป็นพยานแล้ว  ห้ามมิให้ดําเนิน 
คดีอาญาหรือดําเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น  และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้
ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด  เว้นแต่บุคคลนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคหน่ึง 

การคุ้มครองตามวรรคสอง  ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตําแหน่งของพยานที่ดํารงอยู่และ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย  เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง   
เม่ือคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทําผิดแล้ว  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน   

มาตรา ๑๓๖ เม่ือผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐมีคําสั่งให้ดําเนินการสอบสวนทางวินัย
แก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง  ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชารายงาน 
ความคืบหน้าและผลของการดําเนินการ  หรือจะให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการต่อไปก็ได้  
และให้นําความในมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๗ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  
หากผู้ใดชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกตรวจสอบ  รวมทั้งตัวการ  ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และการชี้ช่อง   
แจ้งเบาะแส  หรือให้ขอ้มูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร่ํารวยผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
โดยคําสั่งถึงที่สุดของศาลแล้ว  ผู้นั้นอาจได้เงินรางวัลจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
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หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๘ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 

มาตรา ๑๓๘ ในการดําเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต 

(๒) ดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตในกรณีที่ผู้ประสานงานกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่คําร้องขอความช่วยเหลือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 

มาตรา ๑๓๙ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่   
ว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ ขององค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลที่ เก่ียวข้อง   
กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ หรือมาตรา  ๑๗๖  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจพิจารณาส่งเร่ืองให้หน่วยงานต่างประเทศที่ มีหน้าที่และอํานาจรับไปดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ของประเทศน้ันก็ได้  ทั้งนี้  ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๔๐ เม่ือ มีการร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา  เพื่อให้ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  หรือบุคคลใด  ว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  
มาตรา  ๑๗๕  มาตรา  ๑๗๖  หรือมาตรา ๑๗๗  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและวินิจฉัย
หรือดําเนินการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอได้  

ความผิดตามมาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ มาตรา  ๑๗๖  และ
มาตรา  ๑๗๗  ถ้าผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้กระทํา  หรือกระทําต่อผู้มีสัญชาติไทยหรือ
เจ้าพนักงานของรัฐ  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้  ทั้งนี้  
การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 
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หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  และ
มาตรา  ๘๕  มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ต้องริบด้วยโดยอนุโลม  แต่มิให้นําบทบัญญัติที่บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ที่ริบตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการกับทรัพย์สินที่รบิให้เป็นไปตามข้อตกลง
กับประเทศที่ร้องขอ  

หมวด  ๙ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๔๑ ให้ มีสํ านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ   
เรียกโดยย่อว่า  “สํานักงาน ป.ป.ช.”  เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  รับผิดชอบข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๔๒ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหน้าที่

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และกรรมการ 
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๔) ดําเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม  วิเคราะห์  ศึกษาวิจัย  และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  

หรือชี้เบาะแส  ตามกลไกที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดตามมาตรา  ๓๓  
(๖) เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 

ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศของข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการดําเนินการของแต่ละเร่ือง  เพื่อกรรมการ
จะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการดําเนินการตาม  (๖)  สํานักงานต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวัน  เว้นแต่ในกรณี 
ที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว  ประธานกรรมการอาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

มาตรา ๑๔๓ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน  
(๓) การวางระเบียบว่าด้วยการจัดทํา  การเปิดเผย  การเผยแพร่  การเก็บรักษา  และการทําลายเอกสาร

และข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงาน  ทั้งนี้  ในการเผยแพร่ข้อมูล  
ให้จัดทําสําหรับคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย 

(๔) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การจําหน่าย  การมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บรักษา  หรือจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น  และ
ค่าตอบแทนของพยานบุคคลหรือผู้ซึ่งช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะบุคคล 
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือสํานักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่การไต่สวน  และกําหนด 
เบ้ียประชุมให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว  

(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา  ๕๑  
คณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสาม  

การดําเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว  
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเม่ือได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๔๔ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน   

ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง และค่าตอบแทนหรือ

สิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน  
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หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโอน  การถอดถอน  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  สมรรถภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินการสอบสวนทางวินัย  
การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ  และการอื่นใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
สําหรับเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไข 
ในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างของสํานักงาน  

(๓) การรักษาราชการแทน  การปฏิบัติราชการแทน  และการรักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ
ของสํานักงาน  

(๔) วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  และวันหยุดราชการประจําปี 
(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  เลขาธิการ  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน รวมตลอดทั้งค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนอื่นให้แก่
บุคคลดังกล่าว  

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงาน  

(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงาน 
การกําหนดตําแหน่งตาม  (๑)  อย่างน้อยต้องกําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 

และพนักงานไต่สวน  โดยผู้ช่วยพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑)  ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านการงบประมาณ  จํานวนไม่เกินสามคน  
ร่วมเป็นกรรมการ  โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และอาจแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน
จํานวนไม่เกินสามคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลหรือ 
พิจารณาคําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระ  และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการใด ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือทําหน้าที่ในคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงานกําหนด 

145 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้ คํานึ งถึง 
ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยเฉพาะการกําหนดตาม  (๑) ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  
และความเพียงพอในการดํารงชีพ  และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับวินัยและการลงโทษทางวินัย 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม 

การปฏิบัติหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน และคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง
ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ.  หรือ  อ.ก.พ.  วิสามัญ  แล้วแต่กรณี 

ในส่วนที่ เก่ียวกับการนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
คําว่า  “ก.พ.”  ให้หมายถึง  “คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  
ป.ป.ช.”  และคําว่า  “ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี”  ให้หมายถึง  “สํานักงาน  ป.ป.ช.” 

มาตรา ๑๔๕ ข้าราชการสํานักงาน  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด  
มาตรา ๑๔๖ ตําแหน่งของข้าราชการสํานักงานให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

โดยให้จําแนกประเภทตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการสํานักงาน  สาขากระบวนการยุติธรรม  ต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สําเร็จการศึกษา

ระดับตั้งแต่ปริญญาโททางกฎหมายข้ึนไป  หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่น 
อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย  หรือการดําเนินคดีในชั้นศาล  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   
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หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ข้าราชการสํานักงานประเภททั่วไป  ให้จําแนกประเภทตําแหน่งตามสาขาอาชีพและตามภารกิจ
ของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยจะมีตําแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  

ในส่วนของตําแหน่งทางบริหารตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ประกาศกําหนด 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าในสํานักงานให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนด้วยก็ได้  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๔๗ มาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) ต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงาน 
ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ดําเนินการทางวินัย
โดยเร็ว  และในระหว่างนั้น  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ 
ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 

ให้นําความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

มาตรา ๑๔๘ ให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
จะกําหนดให้ มีรองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่ เทียบเท่า  เป็นผู้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
เม่ือมีกรณีที่จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าให้คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป 
มาตรา ๑๔๙ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ปฏิบัติหน้าที่และ 

ใช้อํานาจโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  เป็นกลาง  มีจริยธรรมที่ดี  และปราศจากอคติทั้งปวง  และมีคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 
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หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ ง  และให้ดํารงตําแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว  

มาตรา ๑๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือเพราะขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 
(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  เสนอเร่ืองต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ อนําความกราบบังคมทูลเพื่ อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พ้นจากตําแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน  ตามระเบียบหรือประกาศที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

กรณีที่เลขาธิการพ้นตําแหน่งตามวาระแต่ยังไม่พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหน่ึง  (๓)  และ  (๔)  ให้บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษาประจําสํานักงาน  หรือตําแหน่งอื่นใดซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่า  

มาตรา ๑๕๑ เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสํานักงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และให้มีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ถอดถอน  เลื่อน  เงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ตลอดจนให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
ของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ 
มติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๓) หน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  
และตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

มาตรา ๑๕๒ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  และ
กิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก่อน  

มาตรา ๑๕๓ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ   
ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  เสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

มาตรา ๑๕๔ เม่ื อพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีห รือพระราชบัญญั ติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๕๓  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง  
เว้นแต่จะได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๑๕๕ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อ ยู่ในความรับผิดแห่ งการบังคับคดีและผู้ ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้  

มาตรา ๑๕๖ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชขีองสํานักงาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใดแล้วทํารายงานเสนอ 
ผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  

มาตรา ๑๕๗ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน  และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่  มี  ใช้ และพกพาอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ยุทธภัณฑ์  และ
อุปกรณ์เก่ียวข้องเพื่อความปลอดภัยเท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้  การมี  การใช้  และการพกพาอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
ยุทธภัณฑ์  และอุปกรณ์เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๑๕๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไป  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตําแหน่งและหน้าที่ เก่ียวกับ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน  มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้ งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สิน  ในการตรวจสอบดังกล่าว  เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดระเบียบมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการเฉพาะก็ได้  

ให้นําความในมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕๙ เพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์   

เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ร่ํารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะดําเนินการไต่สวน
และวินิจฉัยเอง  หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็ได้ 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวนการไต่สวน 

มาตรา ๑๖๐ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่า  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้ว  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้ว
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หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เห็นว่า  การไต่สวนเบ้ืองต้นของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยุติการดําเนินการและ 
ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการไต่สวนเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ต่อไปก็ได้  และเม่ือดําเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นควรให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้นต่อไป  
เม่ือผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ งสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้นให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  แล้ว   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ถือสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้น  เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

มาตรา ๑๖๑ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจํา
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “สํานักงาน ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด”  เป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน  มีหน้าที่และ
อํานาจเก่ียวกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น  การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   
และหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานกําหนด  แต่ไม่รวมถึงหน้าที่และ
อํานาจในการไต่สวนเบ้ืองต้น  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติมอบหมายให้ดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้น
เฉพาะกรณี  โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด  เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการสํานักงานให้จัดตั้งสํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาคตามจํานวน 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบสองภาค  และให้มีหัวหน้าสํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาค   
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเลขาธิการ 

สํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาคมีหน้าที่และอํานาจในการไต่สวนเบ้ืองต้น  กํากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงาน  ป.ป.ช.  ประจําจังหวัด  และมีหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงานกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๖๒ ให้จัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นในสํานักงาน 
เรียกโดยย่อว่า  “กองทุน ป.ป.ช.”  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  และสนับสนุน
ภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต 

151 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนตามมาตรา  ๑๓๑  
และเงินรางวัลตามมาตรา  ๑๓๗ 

(๓) ใช้จ่ายในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรรมการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
พนักงานไต่สวน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๑ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ
อํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๖๓ กองทุน  ป.ป.ช.  ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อสมทบเข้ากองทุน  ป.ป.ช.  
(๒) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช. 
เงินและทรัพย์สินที่ เป็นของกองทุน  ป .ป .ช.  ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
มาตรา ๑๖๔ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  

และการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
มาตรา ๑๖๕ หน้าที่และอํานาจในการบริหารและการจัดการกองทุน  ป.ป.ช.  ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการ
กองทุน  ป.ป.ช.  เพื่อดูแลรับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และ
คณะกรรมการกองทุน  ป.ป.ช.  ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่สํานักงาน  หน่ึงคน  
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  หนึ่งคน 

มาตรา ๑๖๖ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ให้กองทุน  ป.ป.ช.  ส่งรายงาน
การเงินของกองทุน  ป.ป.ช.  ในปีที่ล่วงมาแล้ว  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่อรายงานการเงินนั้น  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๖๗ ผู้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช . กําหนด 
ตามมาตรา  ๒๘  (๓)  กรรมการตามมาตรา  ๔๒  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๕๘  ผู้ใดจงใจ 

152 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หรือประธานวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี  ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย  
เจ้าพนักงานของรัฐน้ันต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  ผู้ใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมิชอบ  เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท   
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มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การระหว่างประเทศ  กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง  โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก  รับ  หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ  เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  ให้กระทําการ
หรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น  โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการกระทําความผิดนั้น  นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตรานี้  และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับ  

นิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล  ลูกจ้าง  
ตัวแทน  บริษัทในเครือ  หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะมีหน้าที่และ
อํานาจในการน้ันหรือไม่ก็ตาม  

มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน  ฟ้องร้อง  
หรือดําเนินคดี เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ีต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

154 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจ 
ให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความอันเป็นเท็จ  หรือไม่ให้ขอ้เท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

(๒) ใช้กําลังบังคับขู่เข็ญ  ข่มขู่  ข่มขืนใจ  หลอกลวง  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่น 
เพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือ 
เพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ  หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดี 
แก่ผู้กระทําความผิด 

(๓) ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์  เอาไปเสีย  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
ปกปิด  หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  หรือปลอม  ทํา  หรือใช้เอกสาร  หรือพยานหลักฐานใด ๆ  
อันเป็นเท็จในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด  

(๔) ใช้กําลังบังคับ  ขู่เข็ญ  ข่มขู่  ข่มขืนใจ  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นต่อเจ้าพนักงาน 
ผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการ  
พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทํา 
อันมิชอบด้วยหน้าที่  

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ  เป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้ 

มาตรา ๑๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือ
หัวหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑๖  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๙ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่ งของคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  ตามมาตรา  ๑๑๒   
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติตามคําส่ัง 

มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๓๖ 
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หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หากการเปิดเผยตามวรรคหน่ึงเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  หรือชื่อและที่อยู่ 
ของผู้ชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๖๐  
วรรคสี่  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๘๑ ผู้ใดยักย้าย  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ทําให้สูญหาย  หรือ
ทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน  ที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน  คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ยึดหรืออายัดไว้  หรือสั่งให้ส่ง  หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. กรรมการ  เลขาธิการ  
คณะกรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ 
กําลังประทุษร้าย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘๓ กรรมการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มอบหมาย  ผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๘๐  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น  
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ   

มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จ
ต่อศาล  ทั้งนี้เพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน  ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๘๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือพ้นจากตําแหน่ง 
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หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ตามมาตรา  ๑๙  เว้นแต่กรณีตามมาตรา  ๑๙  (๓)  ในส่วนที่เก่ียวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  
และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๑๘)  มิให้นํามาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๖ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
จนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว   

มาตรา ๑๘๗ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๘ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ยังมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น  และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ได้ยื่นไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่า 
เป็นการย่ืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ไว้แล้ว 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๘๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
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หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม   เป็นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ให้ โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๑๙๐ ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นสิทธิและ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๑)  กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๙๑ ให้การถอดถอนจากตําแหน่งที่ได้ดําเนินการตามหมวด  ๕  การถอดถอนจากตําแหน่ง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังคงมีผลอยู่ต่อไป  และให้นับระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธิในการดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือในการรับราชการของผู้ถูกถอดถอนจากตําแหน่งน้ันต่อเนื่องต่อไป 

มาตรา ๑๙๒ ในการดําเนินการตรวจรับคํากล่าวหา  แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน  ไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัย  และการดําเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  บรรดาที่ดําเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมท้ังบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  
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หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีมติให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา  ๔๘  เว้นแต่ระยะเวลาดังกล่าว 
ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่กําหนดไว้  ให้นับระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้มีมติให้ยื่นคําร้อง  คําฟ้องต่อศาล  หรือมอบอํานาจให้พนักงานไต่สวนหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน  
หรืออยู่ระหว่างการดําเนินการส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไว้แล้วในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและพิพากษาของศาลสําหรับคดีที่ยื่นฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังมีผลใช้บังคับ 
อยู่จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

มาตรา ๑๙๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  
หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวต่อไป  แต่สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม  ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑) จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้เก่ียวกับการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนด  และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวน  แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๑๙๔ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือ
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หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง 
หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

การดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้การดําเนินการดังกล่าว
มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๑๙๕ ในระหว่างที่ ยั งไม่ มีการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒๖   (๒ )  และ  (๓ )   
ให้นําหลักเกณฑ์เก่ียวกับจํานวนการถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 
มาใช้บังคับกับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนดโดยอนุโลม  จนกว่าจะมีการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒๖  (๒)  
และ  (๓) ดังกล่าว 

การนับระยะเวลาตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคส่ี  สําหรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนด   
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙๖ บรรดาเรื่องกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทําทุจริตต่อหน้าที่  กระทําผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐดําเนินการไต่สวนและวินิจฉัยความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไว้แล้ว  ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนกว่า 
จะได้มีการมอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๙๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  
หรือมติตามมาตรา  ๑๔๔  ให้นําบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติม   หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   แล้วแต่กรณี   หรือมติ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ 
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ให้ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีสิทธิได้รับเงินเดือน  
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
จนกว่าจะมีการออกระเบียบตามมาตรา ๑๔๔  (๑)  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าอ้างถึง
เจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๙๙ การดํ าเนินคดีที่ ดํ าเนินการกับผู้ บ ริหารท้ องถิ่น   รองผู้ บ ริหารท้ องถิ่ น   
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ในฐานะที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ที่ดําเนินการ
อยู่ในศาลแล้ว  ให้ศาลท่ีรับไว้พิจารณามีอํานาจดําเนินการต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  โดยให้ถือเสมือนว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๒๐๐ ในวาระเร่ิมแรก  เพื่อมิให้เกิดภาระเกินสมควร  ในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา  ๑๓๐  จะกําหนดการเร่ิมใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละระดับหรือแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ในการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดความรวดเร็ว  
สุจริต  และเที่ยงธรรม  รวมท้ังได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ตลอดจนวาระการดํารงตําแหน่งไว้  
อีกทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามมาตรา  ๖๓  ของรัฐธรรมนูญ  จึงเป็นการสมควร
บัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้ึนใหม่ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๒ ก หนา้ ๑  
ลงวันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 
 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

 
 

 

163 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓ มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   
ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๗ มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย  
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง 

“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนน 
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อาํเภอ”  หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ตําบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึงสํานักงานเขตด้วย 
“เทศบาล”  หมายความรวมถึงเมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  การใด

ที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือ 
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และ
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น 
การทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด 
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

166 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือ 
มีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งใดมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จําเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้ว 
เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง   
หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่  ณ  สถานที่แตกต่างกันได้  และให้เลขาธิการ
ดําเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องกําหนดให้ 
การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจกําหนดให้ศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจใน 
เขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคําร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวน
พยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซ่ึงองค์คณะผู้พิพากษามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร 
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๙ ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กร 
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน  ชุมชน  รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป  ให้มีส่วนร่วมใน 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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การส่งเสริม  สนับสนุน  และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูล  รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย  

เบาะแสหรือข้อมูลที่องค์กร  ชุมชน  หรือบุคคลตามวรรคหน่ึงแจ้งต่อคณะกรรมการ  จะนําไป 
เป็นเหตุในการดําเนินคดีแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นในทางใดมิได้ เว้นแต่เป็นเบาะแสหรือข้อมูล 
ที่ผู้แจ้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๑ เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้งทั่วไปข้ึนใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน  
(๒) ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมือง

รวมจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๒ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้ งทั่ วไปใช้บั งคับ   

ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวันเลือกตั้ง 
(๒) กําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยเร่ิมรับสมัครไม่เกินย่ีสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ  และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 
(๓) จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวน 

เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  ซึ่งต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับอําเภอหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ 
ในเขตเลือกตั้ง  

(๔) กําหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  
ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้นําความใน  (๑)  

และ  (๒)  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๓ ในการเลื อกตั้ งทั่ วไป   ให้ พ รรคการเมื องที่ ส่ งผู้ ส มั ครแจ้ งรายชื่ อ บุ คคล   
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับชื่อของพรรคการเมืองนั้นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เม่ือพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดตามวรรคหนึ่งแล้ว  บุคคลนั้นหรือพรรคการเมืองนั้น 
จะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลน้ันได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

การคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๑๔ การเสนอรายชื่อบุคคลตามมาตรา  ๑๓  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 

ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวน้ัน 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๑๕ กรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไป

พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๑)  อันมิใช่เป็นกรณี
ตามมาตรา  ๑๐๒  และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่
ว่าการดําเนินการเลือกตั้ งต่อไปตามกําหนดวันเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย  
คณะกรรมการจะประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน  คณะกรรมการจะส่ัง
ยกเลิกการเลือกตั้ง  และประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอายุของผู้สมัคร  ให้นับถึงวันเลือกตั้ง 
ที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๒  (๑)  
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หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๖ ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากคณะกรรมการสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดวันเลือกตั้ง  
และให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดําเนินการที่ เก่ียวกับการเลือกตั้ งตามที่บัญญัติ ไว้ 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น  เพื่อให้เหมาะสมและจําเป็นแก่ 
การดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริตและเที่ยงธรรมได้ 

ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้สมัครเดิมที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามยังคงเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรับสมัครใหม่  เว้นแต่ 
จะไม่มีผู้สมัครเดิมเหลืออยู่ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น   
การฟ้องคดีหรือการย่ืนคําร้องเก่ียวกับการดําเนินการของคณะกรรมการในการจัดหรือดําเนินการให้มีการจัด 
การเลือกตั้งอันมิใช่เป็นการใช้อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ  ให้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีหรือย่ืนคําร้อง  แต่มิให้นํามาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ   

การพิจารณาคดีและการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้อง
กําหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ทั้งนี้  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง
สูงสุดไม่กระทบถึงการดําเนินการเลือกตั้งหรือการกระทําอื่นใดที่ได้ดําเนินการไปก่อนศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ตุลาการซึ่งร่วมประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  องค์คณะตุลาการ  ตลอดจน
บุคคลซึ่งองค์คณะตุลาการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนด 

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตราน้ีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้การพิจารณาเป็นอันยุติ
และให้ดําเนินการไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๒ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๘ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหนึ่งคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการรับสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และดําเนินกิจการที่จําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการกําหนด
หน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  การจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ  และการถอนช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง  รวมทั้งมีหน้าที่กํากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  และการประกาศผล 
การนับคะแนน  

การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลใด  เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

การใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการจะออกระเบียบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีอํานาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  
หรือบุคคลตามวรรคสามทําหน้าที่แทนก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการ  การแจ้ง  หรือการย่ืนที่กระทํา
ต่อผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการ  แจ้ง  หรือได้ยื่นต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแล้ว   

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้ มีสิทธิเลือกตั้งเป็น 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งห้าคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนใน 
ที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง  ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหน่ึงคน  ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทําหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยในการฝึกอบรมจะดําเนินการฝึกอบรม 
ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อสํารองไว้มากกว่าจํานวนที่ต้องใช้จริงแต่ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  หรือกระทําการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที  และให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ 
ตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจแจ้งเตือน
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน  ให้รายงานให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการทราบโดยเร็ว  

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระทําตามวรรคสาม  ให้กรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยน
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ในกรณี 
ที่เห็นว่าการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่ง 
ให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็น
การกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ  หรือสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ 
ตามท่ีจําเป็น  หรือในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการดําเนินการเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพื่ อทราบโดยเร็ว  ทั้ งนี้   ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   
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หน้า   ๔๙ 
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มาตรา ๒๐ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีไม่ครบจํานวนไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  
เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้ครบจํานวน 

มาตรา ๒๑ ในวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วมีกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบจํานวน  แต่มาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้  
และให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะน้ันรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
เพิ่มเติมให้ครบจํานวนก่อนการนับคะแนน 

ในกรณีที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้กรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   
เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้ครบจํานวนโดยเร็ว  

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  หรือละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้กรรมการมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  หรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือ
กระทําการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง 
ของคณะกรรมการ  หรือคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกฎหมาย  
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หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของคณะกรรมการ  หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
หากได้กระทําโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ให้บุคคลดังต่อไปน้ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
(๒) เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
สําหรับบุคคลตาม  (๒)  ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ ได้รับ 

การแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 
มาตรา ๒๕ ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
หมวด  ๓ 

การจัดการเลือกตั้ง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
จํานวนสมาชิก  เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๒๖ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี  และการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย 
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน  จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า
เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหน่ึงคน 

(๒) จั งหวัด ใด มีราษฎรไม่ถึ งเกณ ฑ์จํ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่ งคนตาม   (๑ )  ให้ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหน่ึงคน 

(๔) เม่ือได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม  (๒ )  และ  (๓ )  แล้ว   
ถ้าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน  จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณ 
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หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ตาม   (๓ )  มากที่ สุด   ให้จั งหวัดนั้น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่ งคน   และให้ เพิ่ ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมา
ตามลําดับจนครบจํานวนสามร้อยห้าสิบคน 

(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออก 
เป็นเขตเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
ให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบแบ่ง 
เขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าซึ่งจะต้องกําหนดตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๒๖  และต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจํานวนราษฎร 
ในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน  โดยถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้รวมอําเภอต่าง ๆ  เป็นเขตเลือกตั้ง  โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกใน
การคมนาคมระหว่างกัน  และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  ถ้าการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําให้ 
มีจํานวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป  ให้แยกตําบลของอําเภอออกเพื่อให้ได้จํานวนราษฎรพอเพียงสําหรับ
การเป็นเขตเลือกตั้ง  แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตําบลไม่ได้ 

(๒) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑ์ใน  (๑)  จะทําให้จํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
มีจํานวนไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน  ให้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพ 
ของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจําในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถ
เดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก  โดยจะต้องทําให้จํานวนราษฎรมีจํานวนใกล้เคียงกันมากที่สุด 

(๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม  (๑)  และ  (๒ )  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๘ เม่ือได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังใหม่  

ในกรณีที่ มีการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่และมีผลให้พื้นที่ของเขตเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป   
ให้การดําเนินการใดที่ได้ดําเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่ 
เป็นอันใช้ได้ 
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หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังใหม่  ให้คณะกรรมการถือเขตเลือกตั้งที่มี 
การประกาศกําหนดไว้แล้วเป็นหลักและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๒๗  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๒๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๐ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนน้อย  
จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  สําหรับในเขตเทศบาล  
เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจกําหนดให้ใช้เขตชุมชน  แนวถนน  ตรอก  ซอย  คลอง  
หรือแม่น้ํา  เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็น 
การสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมากกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้  หรือจะกําหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
น้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ 

(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียงลงคะแนน   
มีความเหมาะสม  มีขนาดพอสมควร  และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง  พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย  ตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศ 
ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อาจประกาศกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของ
หน่วยเลือกตั้งก็ได้  แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น  

ให้ปิดประกาศการกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับ 
ที่เลือกตั้ง 

การเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  ให้กระทําได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น   
จะประกาศก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
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หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ 

(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๓๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ส่วนที่  ๓ 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๓ ในการเลือกตั้งคร้ังใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 
มีเหตุอันสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละ 
เขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจแจ้งได้
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดําเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  การแจ้งเหตุดังกล่าว 
ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปย่ืนต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งแทน  หรือจัดส่งหนังสือ
ชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ  วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ  สถานที่รับแจ้งเหตุ   
การพิจารณาการแจ้งเหตุ  และการอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยในการกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย  ในการนี้  ให้คณะกรรมการ
กําหนดรายละเอียดของเหตุที่ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้  เพื่อเป็นแนวทางใน 
การพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๓๔ เม่ือครบกําหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
ตามมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา  ๓๓  หรือ
แจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหน่ึงมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นคําร้องต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๓  
เพื่อดําเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ผู้นั้นถูกจํากัดสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  

หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
(๔) ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
(๕) ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจํากัดสิทธิตามวรรคหน่ึงให้มีกําหนดเวลาคร้ังละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งคร้ังที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  และหากในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจํากัดสิทธิ
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หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

คร้ังหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคร้ังใหม่ หากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิคร้ังก่อนยังเหลืออยู่
เท่าใดให้กําหนดเวลาการจํากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

ส่วนที่  ๔  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๖ เม่ือมีการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งคร้ังใดแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
และปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวก 
ในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน  กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้าน 
ไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  มิให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดทําข้ึนเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ณ  ที่เลือกตั้ง  ให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ของตนไม่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ให้มีสิทธิยื่นคําร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบ
หลักฐาน  และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้สั่งเพิ่มชื่อตามที่ 
ยื่นคําร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นว่า
ผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้สั่งยกคําร้อง  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว  ผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่  
หรือต่อศาลแพ่งสําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนการพิจารณา  เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่ได้รับคําร้องหรือไม่ 
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

เม่ือศาลได้รับคําร้องตามวรรคสามแล้ว  ให้ศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว  คําสั่งของศาลให้เป็นที่สุด  
และให้ศาลแจ้งคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วที่สุด  
และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับคําสั่งศาล  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย 

การใดท่ีได้ปฏิบัติไปตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งก่อนได้รับคําสั่ง
ศาลให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๘ ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งผู้ ใด เห็ นว่ าในบัญชี รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งที่ ได้ ประกาศ 
ตามมาตรา  ๓๖  มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพื่อให้ถอนช่ือ 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อ 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือสมควรยกคําร้อง ก็ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้นั้น
หรือยกคําร้อง  แล้วแต่กรณี  และให้แจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นหรือเจ้าบ้านทราบ และให้นําความในมาตรา  ๓๗  
วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดแม้คําพิพากษา 
ยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม  ให้สํานักงานจัดทําทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้  และในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว  ให้สํานักงานแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งถอนชื่อผู้ซึ่งศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลน้ัน
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งศาล 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งคําพิพากษาดังกล่าวต่อสํานักงาน  เพื่อดําเนินการ
แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน 

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน
ของตน  เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ใน 
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 
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หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รบัความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานท่ีอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงานของตน  หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๑ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดังต่อไปนี้   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  ระยะเวลา
เก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
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หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

มาตรา ๔๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง  
(๘) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ท รัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอัน ถึงที่ สุดว่ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน 
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๒๐) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๒๑) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ส่วนที่  ๒ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งต้องเป็นผู้ซึ่ งพรรคการเมืองที่ตน 
เป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ใน 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  

มาตรา ๔๔ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศวิธีการหรือสถานที่รับสมัคร
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการกําหนดวันเลือกตั้ง  กรณีมีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  อาจมี
การเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะกําหนดให้
การรับสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเดียวกันกระทําในสถานที่เดียวกันก็ได้  
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หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔๕ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครย่ืนสมัครรับเลือกตั้ง 
ตามที่กําหนดตามมาตรา  ๔๔  ภายในระยะเวลาการรับสมัคร  โดยมีเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง  ซึ่งต้อง 
มีคํารับรองด้วยว่าได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว  
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๓) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหม่ืนบาท 
(๔) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการเลือกตั้ง  
ให้สํานักงานจัดทําข้อมูลหลักฐานตาม  (๒)  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
มาตรา ๔๖ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบ

การสมัครของผู้สมัครว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา  ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่า 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น  

ในกรณีที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา  ๔๕  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลําดับ 
การย่ืนสมัคร  และให้ทําสําเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  ณ   ที่ เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ เลือกตั้ง  หรือสถานท่ีอื่น 
ที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  และรูปถ่ายของผู้สมัคร  พรรคการเมือง 
ที่สังกัด  และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  

มาตรา ๔๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้
ตามมาตรา  ๔๕  เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่น  ในเขตเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมโดยอาจกําหนดให้ดําเนินการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งในท้องที่อื่นได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามมาตรานี้ด้วย 
โดยอนุโลม  
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หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔๘ ในการสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับ
เลขที่ของหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกให้ตามมาตรา  ๔๖  

ในกรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงลําดับในการย่ืนใบสมัครได้  ให้ใช้วิธี 
จับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน  

เม่ือได้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัวผู้สมัครไม่ได้ 
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

มาตรา ๔๙ กรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด  หรือไม่ประกาศ
รายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา  ๔๖  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี   โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล 
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา  โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  และเมื่อศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  ให้ศาลแจ้งคําวินิจฉัยไปยัง
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  แต่ทั้ งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคําวินิจฉัยของศาล   

มาตรา ๕๐ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา  ๔๖  แล้ว  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือ
เปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระทํา
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งหรือผู้สมัครผู้ ใดเห็นว่าผู้ มีชื่อในประกาศรายชื่อที่
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา  ๔๖  ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายช่ือผู้สมัคร  เมื่อคณะกรรมการ 
มีคําวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  ให้แจ้งคําวินิจฉัยไปยังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติก่อนทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ใด  ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ 
คําวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกา 
ยังมิได้มีคําวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง  ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ  และให้ดําเนินการเลือกตั้ง 
ไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
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หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๕๒ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร  

เม่ือถึงวันเลือกตั้ง  ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย  ให้ดําเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

มาตรา ๕๓ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลําดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว  ให้มีคําสั่ง
ยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่  ในกรณีนี้มิให้นําคะแนนท่ีผู้สมัคร 
แต่ละคนได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๘ 

กรณีตามวรรคหน่ึงหากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในลําดับที่
จะได้รับการเลือกตั้ง  มิให้นําคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๘ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว  และดําเนินการต่อไป 
ตามมาตรา  ๑๓๘ 

มาตรา ๕๔ กรณีที่พบเหตุตามมาตรา  ๕๓  ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้นั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิด
หรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น  ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๑๓๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญได้รับเร่ืองไว้พิจารณาแล้ว  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

มาตรา ๕๕ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร  หากประสงค์จะส่งผู้แทนไปประจําอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง
เพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของตน 
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หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งได้ 
ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน  

ผู้แทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานได้  และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่มีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคสอง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
มีคําสั่งให้ผู้แทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกตั้ง  และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํา 
หน่วยเลือกตั้งดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่ง  

การปฏิบัติงานของผู้แทนพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

 
 

มาตรา ๕๖ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้ มีสิทธิส่งผู้สมัคร 
แบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี  มีจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ดําเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลน้ัน  และ
บุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(๓) ให้จัดทําบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  โดยจัดเรียงลําดับรายชื่อผู้สมัคร
ตามลําดับหมายเลข 

(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ํากับพรรคการเมืองอื่น  และไม่ซ้ํากับรายชื่อ
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
โดยต้องคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  ทั้งนี้  
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๕๗ การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ให้พรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัคร 
ที่พรรคการเมืองจัดทําข้ึนตามมาตรา  ๕๖  ต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
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หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ตามวิธีการและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด  กรณีมีเหตุจําเป็น
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการอาจเปล่ียนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  

ในการย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหน่ึง  ต้องย่ืนพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร 
(๒) หนังสือรับรองของพรรคการเมืองว่าได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 
(๓) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ

เลือกตั้งของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหม่ืนบาท  
(๕) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการเลือกตั้ง  
ให้สํานักงานจัดทําข้อมูลหลักฐานตาม  (๓)  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
ในกรณีพรรคการเมืองใดย่ืนเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายใดไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจไม่รับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรายน้ันได้  และให้สํานักงานแจ้งเหตุผล
ให้พรรคการเมืองทราบ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘ เม่ือคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดแล้ว   
ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียง
กับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร และให้นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๗   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ กรณีที่คณะกรรมการไม่รับสมัครบุคคลใดหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็น
ผู้สมัครตามมาตรา  ๕๘  ให้บุคคลน้ันมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี  และให้นําความในมาตรา  ๔๙  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๖๐ ให้นําความในมาตรา  ๕๑  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใด
เห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา  ๕๘  ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ยื่นคําร้อง
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หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร  และให้นําความในมาตรา  ๕๒  วรรคสอง   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๔  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง 

 
 

มาตรา ๖๒ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ ายของผู้ ส มัครแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน  และของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยหารือกับหัวหน้า 
พรรคการเมือง  และให้มีการทบทวนการกําหนดจํานวนเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับความจําเป็นและ 
สภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี 

ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึงต้องเป็นการหาเสียงของพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  โดยจะกําหนดให้ใช้จํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ส่งสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลมาเป็นฐานในการคํานวณมิได้  

มาตรา ๖๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนค่าใช้จ่าย 
ที่กําหนดตามมาตรา  ๖๒  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ  
จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน  หรือนํามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง   
โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้คํานวณ 
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการจัดให้แก่
ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน  

มาตรา ๖๔ ในการคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสําหรับการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  
ให้คํานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ให้คํานวณ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศให้มีการเลือกตั้ง  จนถึง 
วันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จา่ยไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตําแหน่งว่างลง  แล้วแต่กรณี  จนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการจะขยายระยะเวลาตามวรรคหน่ึงออกไปก็ได้ 
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หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้คณะกรรมการประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร   
พรรคการเมือง  และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรา ๖๕ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๖๔  แล้ว  พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่ง
ในพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองผู้ใด  ให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่บุคคล  คณะบุคคล  
หรือนิติบุคคล  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๖๓  โดยให้นําไปรวมคํานวณ 
เป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระทําของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระทําภายใน 
เขตเลือกตั้งของตน  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๖๔  โดยให้นําไปรวมคํานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การให้ตามปกติประเพณี   หรือเม่ือมีเหตุ 
อันสมควร  ทั้งนี้  ตามจํานวน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีผู้ใดกระทําการตามมาตรา  ๖๕   
ให้คณะกรรมการสั่งให้เลขาธิการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือของผู้ซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๖๕   ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป   แล้วแจ้งให้ 
พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวทราบ พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวที่ไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิยื่นคัดค้าน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๗ ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้า 
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ  ต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการ  ตามแบบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างชําระ 
รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  และผู้สมัครหรือหัวหน้า 
พรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่าย   

ให้คณะกรรมการเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมือง
แต่ละพรรคโดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่าย
เก่ียวกับการเลือกตั้งเกินจํานวนค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนด หรือปรากฏว่าบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย
เพื่อดําเนินการต่อไปโดยเร็ว  และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย  เอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้
จนกว่าคณะกรรมการจะดําเนินการแล้วเสร็จ  

มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้คณะกรรมการ
กําหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ  วิธีการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว 
ให้มีผลภายในกําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ให้กระทําได้
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุ  จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตําแหน่งว่างลง  แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๙ ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์  เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา  ๘๑ 

มาตรา ๗๐ การหาเสียงเลือกตั้งจะกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดนับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐ นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนส้ินสุด 
วันเลือกตั้ง  

ในการกําหนดหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ ง  ให้คณะกรรมการหารือกับ 
พรรคการเมือง  และผู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้วย 
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หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้  ไปรวมคํานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย 

มาตรา ๗๑ การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  
มาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๓  คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องทําตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้  โดยคํานึงถึงความเท่าเทียม  ความเสมอภาค  และความเที่ยงธรรมของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง 

มาตรา ๗๒ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต  มีลักษณะเป็นการชี้นํา
หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระทํามิได้ 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) จัดทํา  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  สถานศึกษา  สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด 

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ความใน  (๓)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน  หาเสียง 

ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ 
ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการมีอํานาจส่งเร่ืองให้สํานักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจได้ 
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หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๗๔ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทาง
ที่กําหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร  หรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัครอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือ 
พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง  และทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ ใดจัดยานพาหนะนําผู้ มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่ เลือกตั้งหรือ 
นํากลับไปจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่ต้อง 
เสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ  

ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการตามวรรคหน่ึง  เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือ
กระทําการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่ เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองใด  ทั้งนี้  เว้นแต่การกระทํานั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ 
โดยสุจริตของผู้นั้น  

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ  
เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหน่ึง  มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการดําเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  โดยมิได้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  แม้ว่า 
การกระทําจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการที่พบเห็นมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  

ในกรณีตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ 
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พรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจํากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  
หรือที่ว่าการอําเภอ  ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง  หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหน่ึงได้ 

มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๐ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้คณะกรรมการกําหนด
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้  แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด  
และต้องแจ้งให้สํานักงานทราบรายละเอียดเก่ียวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  
ทั้งนี้  ตามรายการและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและ
พรรคการเมือง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ในการนี้  คณะกรรมการจะขอให้
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ดําเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ 

ในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจจัดเวทีประชัน
นโยบายบริหารประเทศสําหรับพรรคการเมืองได้ด้วย 

มาตรา ๘๒ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และ 
เจ้าพนักงานตํารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  ที่จะต้องตรวจสอบดูแล 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่พบเห็นการกระทําใดมิได้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑ ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเพ่ือดําเนินการตามหน้าที่และ 
อํานาจต่อไปโดยทันที  

พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  หรือเจ้าพนักงานตํารวจซึ่งมีหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ผู้ใดไม่รายงาน
ให้คณะกรรมการทราบโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดทางวินัย  และให้คณะกรรมการ
ส่งเรื่องให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว  และแจ้งผล 
ให้คณะกรรมการทราบด้วย  ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ให้ถือว่า 
ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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มาตรา ๘๓ ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ได้เฉพาะในสถานท่ีที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องมีขนาดและจํานวนไม่เกินที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยการกําหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย  

หมวด  ๕  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

 
 

ส่วนที่  ๑  
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้  หากการออกเสียงลงคะแนน

โดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และวิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ มิใช่การลงคะแนน 
ด้วยบัตรเลือกตั้ง  มิให้นําความในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕ มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๘  และ
มาตรา  ๙๙  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้ มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด   
ในการกําหนดเก่ียวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย 

มาตรา ๘๖ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๗.๐๐  นาฬิกา 

มาตรา ๘๗ ก่อนเร่ิมเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
นับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย  
และเม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในท่ีเปิดเผย  
แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า  และให้ปิดหีบ 
บัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วให้ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล่าว  โดยให้ 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ 
ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งซึ่ งประสงค์ 
จะออกเสียงลงคะแนนนําบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน  

บัตรประจําตัวประชาชนแม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๘๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด   

ให้ออกเสียงลงคะแนนได้  ณ  ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว 
มาตรา ๙๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่นอก

หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  สามารถออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่  โดยให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกการลงคะแนนของผู้นั้นไว้  และ
แจ้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทราบ  ทั้งนี้  ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๙๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเคร่ืองหมายของ
หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  
ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเคร่ืองหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

มาตรา ๙๒ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ในการออก
เสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับ
การออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง
ลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น  เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ 
ทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้  ให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทําการแทน  โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร  อาจกําหนดให้มีการจัดที่ เลือกตั้งสําหรับคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เป็นกรณีพิเศษ  โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง   
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ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน  

การอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ 
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  การลงทะเบียนดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งต้องคํานึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

มาตรา ๙๓ เม่ือผู้ มีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับ 
บัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให ้
นําบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  

มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงข้ึนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อออกเสียง
ลงคะแนน 

มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอํานาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน   

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตน 

ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 
มาตรา ๙๘ ห้ามมิให้ผู้ ใดนํ าบัตรเลือกตั้ งใส่ ในหีบบัตรเลือกตั้ งโดยไม่ มีอํ านาจโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  หรือกระทําการใดในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มข้ึนจากความจริง 

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือมิให้ไปถึง  
ณ  ที่ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 
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มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน 

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด  ไม่สามารถกระทําได้  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดข้ึน 
ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้  ให้ประกาศงดลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาและกําหนด 
วันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความสุจริตและเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้งโดยเร็ว  

มาตรา ๑๐๓ เม่ือถึงกําหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้ทําเคร่ืองหมายในบัตรเลือกตั้ง
ที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  แต่ในกรณีที่ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน   
แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น
แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเมื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน 
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง  และจัดทํา
รายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง  และจํานวน 
บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ได้ทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๐๔ ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อการออกเสียงลงคะแนน  
หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพื่อรักษาไว้เม่ือการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปิด  
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ทําลาย  ทําให้เสียหาย  ทําให้เปลี่ยนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ 
บัตรเลือกตั้ง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ได้จัดทําโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนที่  ๒  
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๑๐๕ การจัดให้ มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  นอกจากที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ติดต่อกันคร้ังสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง  หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้ยื่น 
ขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  
และให้นําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคําสั่งจากทางราชการ  ให้ไป 
ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน  ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

การย่ืนขอลงทะเบียนตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ถ้าเป็น 
การขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จะย่ืนต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้  หรือ
คณะกรรมการจะกําหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้ขอลงทะเบียน
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าเห็นว่าถูกต้อง  ให้ทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน
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หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ก่อนวันเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจํานวนผู้ขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น  และกําหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และแจ้งให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ  และหมายเหตุสถานที่
ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ลงทะเบียนผู้ใดแล้ว  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม  สําหรับ 
การเลือกตั้งครั้งนั้น  

การขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  สถานที่และจํานวนที่เลือกตั้งกลาง  วันที่กําหนดให้มาใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  การออกเสียงลงคะแนน  และการนับคะแนน  การส่งบัตรเลือกตั้ง  และ 
การดําเนินการอื่นที่จําเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  วันที่กําหนด 
ให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะกําหนดให้ลงคะแนนเกินหนึ่งวันมิได้  

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่  ณ  ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดลงทะเบียนตามมาตรา  ๑๐๗  และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว  แต่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจํากัดสิทธิ 
ตามมาตรา  ๓๕ 

มาตรา ๑๐๙ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่ 
นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในคร้ังนั้น  ณ  ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ 

เม่ือได้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่กําหนดไว้ 
ในมาตรา  ๑๑๐  และมาตรา  ๑๑๑ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสี่  และมาตรา  ๑๐๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่ 
ในส่วนที่เก่ียวกับวันที่กําหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  คณะกรรมการจะกําหนดให้แตกต่างกัน 
ในแต่ละประเทศ  ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่ มีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศใด   
ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศนั้น  โดยอาจ
จัดให้มีสถานที่ลงคะแนน  หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัด
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หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้มีสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศน้ัน  และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑๑ เม่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น  หมดสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  

มาตรา ๑๑๒ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปถึงจํานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ  

มาตรา ๑๑๓ ในการออกเสียงลงคะแนนตามส่วนน้ี  เม่ือได้ดําเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการดําเนินการล่วงหน้าเพื่อนําบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้  เว้นแต่ 
มีเหตุจําเป็นเฉพาะท้องที่  คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การต่างประเทศจะกําหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้  หากจะเป็นการสะดวก  รวดเร็ว  
และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด  

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือ
การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีการส่ง 
บัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเร่ิมนับคะแนนแล้ว  หรือหีบห่อที่ส่ง 
บัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน  โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย   

ในกรณีที่ มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่า 
บัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย 

มาตรา ๑๑๕ กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ตามมาตรา  ๔๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
กําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  และมาตรา  ๑๑๐   
เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่  ในกรณีการเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๑๐  คณะกรรมการอาจมอบหมาย 
ให้บุคคลใดมีอํานาจประกาศกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่แทนก็ได้  

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหน่ึงสองคร้ังติดต่อกัน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  
สั่งงดการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือ 
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นอกเขตเลือกตั้ง  หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้งนั้น  ในกรณีเช่นนั้น   
ถ้าผู้ลงทะเบียนมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและ 
ไม่ถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา  ๓๕ 

ส่วนที่  ๓  
การนับคะแนนและการรวมคะแนน 

 
 

มาตรา ๑๑๖ เม่ือได้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๓  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  แล้วดําเนินการนับคะแนน 

มาตรา ๑๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๑  การนับคะแนนให้กระทํา  ณ  ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผย
ติดต่อกันจนเสร็จสิ้น  และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน 

การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องกําหนดให้มี 
การนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเคร่ืองหมายในช่องทําเคร่ืองหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  ด้วย 

มาตรา ๑๑๘ ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและ
ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจํานวนหนึ่งคน 
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
(๖) บัตรที่ได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วทําเคร่ืองหมายในช่องทําเคร่ืองหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  
(๗) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้เป็นบัตรเสีย 
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
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ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามมาตราน้ีว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน  เว้นแต่ 
เป็นกรณีตาม  (๗)  ให้จัดทําบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง 

มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดไป
จากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป  หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้มีอํานาจกระทําโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําการด้วยประการใดแก่ 
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้  หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง  หรือทํารายงานการเลือกตั้ง 
ไม่ตรงความเป็นจริง 

มาตรา ๑๒๐ เม่ือการนับคะแนน  ณ   ที่ เลือกตั้ งเสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  และจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้  ให้กระทําโดยเปิดเผย  และรายงานผลการนับคะแนน 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว  

เพื่อประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว  คณะกรรมการ 
อาจดําเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้  

การประกาศผลการนับคะแนน  การรายงานผลการนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๒๑ ถ้าการนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถนับคะแนน
ได้จนเสร็จสิ้น  อันเนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  หรือ 
ด้วยความจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศ 
งดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
เพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยเร็ว  และรายงานผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และคณะกรรมการทราบโดยเร็ว  ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน  เวลา  
และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดไว้ก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่า 
มีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้วชํารุดหรือสูญหาย  ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  
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การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งวิธีการ 
นับคะแนนใหม่  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งให้ มี 
การนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจําเขตเลือกตั้ งทราบ  และนําส่งหีบบัตรเลือกตั้ งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ ง 
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย 

มาตรา ๑๒๓ เม่ือรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  รวมทั้ง 
คะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนน 
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และคะแนนท่ีไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๒๔ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว  ถ้าปรากฏหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการนับคะแนน
เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ 
นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหน่ึงหรือทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

หมวด  ๖  
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๒๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้ใช้วิธีการจับสลาก  ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๖ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  และมิให้ 
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นําคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนที่ ได้รับจากการเลือกตั้งคร้ังก่อนไปใช้ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครใหม่  
โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น  

ในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๗ ในการเลือกตั้ งทั่ วไป   ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เม่ือตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า  ผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด   
ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่า
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในการตรวจสอบเบ้ืองต้นตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกาศผลการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม  
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่  กําหนดเวลาการประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เร่ิมนับ 

ตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่ 
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่ มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว  การคํานวณหา 

จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ 
จะพึงได้รับ  ให้คํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้  โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยมสี่ตําแหน่ง 

(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับ 
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้เบ้ืองต้น  และเม่ือได้คํานวณตาม  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ถ้ามีแล้ว  จึงให้ถือว่า
เป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 

(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (๒) ลบด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดท่ีพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบ้ืองต้น 
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(๔) ภายใต้บังคับ  (๕)  ให้จัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
จะได้รับให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน  โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม  (๓)  เป็นจํานวนเต็มก่อน  
หากยังไม่ครบจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคํานวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลําดับจนครบจํานวนหน่ึงร้อยห้าสิบคน  
ในกรณีมีเศษเท่ากัน  ให้ดําเนินการตาม  (๖) 

(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ให้พรรคการเมืองนั้น 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจํานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต่ํากว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒) ตามอัตราส่วน  แต่ต้อง 
ไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒) 

(๖) ในการจัดสรรตาม  (๕)  แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ไม่ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้พรรคการเมืองที่ มีเศษจากการคํานวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจํานวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลําดับจนครบจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  กรณีที่เศษที่เหลือ
ของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนทําให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบจํานวน
หนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้นําค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่พึงมีหนึ่งคนมาพิจารณา  โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น  ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคน  และหากยังมีจํานวนค่าเฉล่ียดังกล่าว
เท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๗) ในกรณีที่ เม่ือคํานวณตาม  (๕ )  แล้วปรากฏว่าพรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้ดําเนินการคํานวณปรับ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยคํานวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรร
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเม่ือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  โดยให้นําจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ  หารด้วย
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หน้า   ๘๓ 
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ผลบวกของหนึ่งร้อยห้าสิบกับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่เกินจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบ  
และให้นํา  (๔)  มาใช้ในการคํานวณด้วยโดยอนุโลม 

(๘) เม่ือได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัคร
ตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิด 
การลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้  มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

ทั้งนี้  การดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๘)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒๙ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต  แต่มีจํานวนถึงร้อยละ 

เก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว  ให้ดําเนินการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วย
สามร้อยห้าสิบอันเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร  
ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลทั้งหมด  โดยให้ถือเอาเฉพาะจํานวนเต็ม 

(๓) นําผลลัพธ์ตาม  (๒)  มาหักออกด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่จะจัดสรร
ให้พรรคการเมือง 

เม่ือได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้นํามาคํานวณตามวิธีการที่ กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๒๘   
เพื่อจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือให้แต่ละพรรคการเมือง  เว้นแต่เป็นกรณี 
ตามมาตรา  ๑๒๘  (๗)  จํานวนหน่ึงร้อยห้าสิบ  ให้เปลี่ยนเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  ให้ดําเนินการคํานวณตามวิธีตามวรรคหนึ่งและ 
วรรคสองใหม่ และจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือให้ถูกต้องตรงตามผล 
การคํานวณนั้นทุกคร้ังที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  เว้นแต่จะพ้นเวลาหน่ึงปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ทั่วไป 
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ในกรณีที่การคํานวณใหม่ตามมาตรานี้ทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
ของพรรคการเมืองใดลดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่  
ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามลําดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๓๐ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  มิให้นําผลคะแนนของการเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เป็นเหตุดังกล่าวมาคํานวณเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงมี  และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  

ความในวรรคหน่ึงให้นํามาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้สมัครถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา  ๑๓๒  ด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๓๑ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่  เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม  ให้คํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่  โดยมิให้นําคะแนนท่ีได้รับ 
จากการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมคํานวณด้วย  และให้นําวิธีการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๙  
และมาตรา  ๑๓๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ภายในหน่ึงปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  หากปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการ
อันถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  และผู้นั้นไม่ได้รับการเลือกตั้ง  หากมีการนําคะแนนที่ผู้สมัครผู้นั้น
ได้รับไปรวมคํานวณเพื่อจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดไปแล้ว  
ให้ดําเนินการคํานวณเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองใหม่  
โดยมิให้นําคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมคํานวณด้วย  และให้นําความในมาตรา  ๑๒๙  วรรคสี่และ
วรรคห้า  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหน่ึงปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา ๑๒๘ 

ให้นําความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีที่มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่นใด
นอกจากเหตุตามวรรคหน่ึงก่อนพ้นเวลาหน่ึงปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปด้วยโดยอนุโลม 
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หมวด  ๗  
การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

 
 

มาตรา ๑๓๒ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า 
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เห็นเป็นใจ 
ให้บุคคลอ่ืนกระทําการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  
ให้คณะกรรมการส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทําการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราว
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง  และในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลําดับที่ 
จะได้รับการเลือกตั้ง  ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

คําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นที่สุด  
ถ้าการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง

หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว
มิได้ยับย้ังหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็น
การกระทําของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น  
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือดําเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นไม่ดําเนินการ 
ตามคําสั่งของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทํานั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นมีส่วนรู้เห็นในการกระทํานั้น  เว้นแต่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจน์ได้ว่า 
ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําดังกล่าว 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ใดแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการให้มีการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย  ในการนี้  ให้ถือว่าคณะกรรมการเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
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ในกรณีที่ มี คําสั่ งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้ ง 
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ งที่ ได้คะแนนเลือกตั้ งในลําดับซึ่ งจะเป็นผู้ ได้ รับ เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้ น   
ให้คณะกรรมการส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่  เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้ใดพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง   
มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

มาตรา ๑๓๓ เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา  ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ศาลส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น  และให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย  และ 
ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว  และให้นําความในมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  วรรคสาม  
และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสืบสวนหรือ 
ไต่สวนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งข้าราชการอัยการ  ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าวตามจํานวนที่เหมาะสม 
เป็นคณะกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะตามความจําเป็น  เพื่อช่วยคณะกรรมการในการดําเนินการ
ตรวจสอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  รวมทั้งรับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการได้ 

การแต่งตั้ง  การปฏิบัติหน้าที่  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด  อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทําหรือมีคําสั่งให้แก้ไขการกระทําตามเง่ือนไขและระยะเวลา 
ที่กําหนดได้ 

ถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าพนักงานตํารวจพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่งและ 
การกระทํานั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้เจ้าพนักงานตํารวจจับกุมและ
ดําเนินคดีโดยเร็ว  และแจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
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มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ทั้งนี้  เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด  หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด  หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ เป็นการชั่วคราวจนกว่า 
ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งที่การยึดหรืออายัดอยู่ในเขตศาล 
ภายในสามวันนับแต่วันยึดหรืออายัดตามวรรคหน่ึง  เม่ือศาลได้รับคําร้องแล้ว  ให้ดําเนินการไต่สวน 
ฝ่ายเดียวให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  ถ้าศาลเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินตามคําร้อง 
น่าจะได้ใช้หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือ 
ทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในอันที่จะใช้อํานาจยึดหรืออายัด 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๓๗ ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง  เม่ือคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วหรือพบเห็น 
การกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือกรรมการแต่ละคน 
ซึ่งพบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือ 
ยกเลิกการเลือกตั้ง  และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือ 
ทุกหน่วยเลือกตั้งได้  สําหรับการดําเนินการของกรรมการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓๘ เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา  ๑๓๒  หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  หรือรู้เห็นกับ 
การกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
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การพิจารณาของศาลฎีกาให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการเป็นหลักใน 
การพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ผู้นั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  และในกรณีที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่  
ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งคร้ังที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคําสั่งเช่นว่านั้น  
จํานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล 

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหน่ึงให้นําส่งเข้ากองทุน 
มาตรา ๑๔๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิ 

ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้ งตามวรรคหน่ึงอาจย่ืนคัดค้านได้ตั้ งแต่วันที่ คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๗  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือ
ในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เม่ือคณะกรรมการได้รับคําคัดค้านการเลือกตั้งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  เพื่อหา
ข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้  แล้วแต่กรณี  ต่อไป  ทั้งนี้  การย่ืนคําคัดค้าน
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ซึ่งรับโทษตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๖๖  ให้ถือว่ากระทําการอันเป็น 
การทุจริตในการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔๒ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หรือหน่วงเหนี่ยว  หรือไม่ให้ความสะดวก
พอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน
สี่หม่ืนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทําหรือก่อให้ผู้อื่นกระทําสนับสนุนหรือ 
รู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระทําการอันเป็นการบ่อนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  

มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งชํารุด  หรือเสียหาย  หรือ 
ให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี  

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่และอํานาจในการเก็บรักษา
บัตรเลือกตั้ง  มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรเลือกตั้งโดยไม่ชอบ  ไม่ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะเป็นบัตรเลือกตั้ง 
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ที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท
ถึงหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๔๖ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มา
ลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง
เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแก่วันลงคะแนนตามมาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  ด้วย 
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เก่ียวกับผลของการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๗๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม
ให้พรรคการเมืองเสนอรายช่ือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
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ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดย่ีสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ศาล
มีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย  

มาตรา ๑๕๒ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๕๓ ผู้สมัครผู้ใดทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา  ๔๕  
หรือมาตรา  ๕๗  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี  

มาตรา ๑๕๔ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่าย 
ที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
สองล้านบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่
จํานวนใดจะมากกว่ากัน 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคสอง  ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการ
พรรคการเมือง  หรือเหรัญญิกของพรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทําความผิด  ต้องรับโทษและ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ สมัครหรือหั วหน้ าพรรคการเมืองผู้ ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ กําหนด  หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามมาตรา  ๖๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  และ 
ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา  ๖๗  เป็นเท็จ  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลส่ัง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 
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มาตรา ๑๕๖ ผู้ใด 
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๙ 
(๒) หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  หรือเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๗๐  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียง
ลงคะแนน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)  มาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖ หรือมาตรา  ๙๔  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)   
ให้ศาลส่ังจ่ายเงินสินบนนําจับไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนําจับ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๕  หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดต้องระวางโทษ 
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น  และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นัน้มีกําหนดย่ีสิบปี  และให้นําความในมาตรา  ๑๕๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย 

มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  หรือหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อให้ประชาชน
หลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา  ๗๔  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี  

มาตรา ๑๖๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๗  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  
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มาตรา ๑๖๒ ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๘๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๐๔ ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  วรรคสอง  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๘ มาตรา  ๑๐๐  หรือ
มาตรา  ๑๐๑  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด   
ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายก่อนถูกจับกุม  ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงที่คณะกรรมการเห็นสมควรกันไว้ 
เป็นพยานด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๗  หรือมาตรา  ๙๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๖ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๙  ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๖๗ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลของบุคคลซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดคนอ่ืน 
ที่เป็นตัวการสําคัญ  และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิดของผู้กระทํา
ความผิดนั้น  คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการมีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลใดแล้วให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป  
เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ  หรือไปเบิกความ
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แต่ไม่เป็นไปตามที่ได้ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  
และคณะกรรมการอาจดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง  และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งโดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าว 
มีผลในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
จะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๖๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เกิดข้ึนในเขตเลือกตั้งใด  ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกของตนลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร  
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และการกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทํา
ความผิดนั้น  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้น 
ได้กระทําในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๗๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่า
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  

มาตรา ๑๗๒ ในวาระเร่ิมแรก  เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  ในกรณี 
ที่ผู้ที่ เข้าชื่อร่วมกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและได้ชําระเงินทุนประเดิมหรือค่าบํารุง 
พรรคการเมืองไว้แล้ว  หากภายหลังนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น   
ให้ถือว่าผู้ที่ เข้าชื่อร่วมกันนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง  
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มาตรา ๑๗๓ ในการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  ระยะเวลาในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๘  ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๗๔ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๗๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๖ เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อกําหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและ
ของผู้สมัคร  ในการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินคดีแพ่ง 
ต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

การกระทําใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถ้าการกระทํานั้นยังเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และศาล  มีอํานาจดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ยังมีผลใช้บงัคับอยู่ 
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หน้า   ๙๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๗๘ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เพ่ือให้การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย    
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หนา้ ๔๐  
ลงวันที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๖๑ 

 
หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 
 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญสามารถดําเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๕  เมษายน  

พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๔/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๐  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เ ร่ือง  ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐   

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 
“ตุลาการ”  หมายความว่า  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 
“คดี”  หมายความว่า  กระบวนพิจารณานับตั้งแต่ที่ได้ยื่นคําร้องหรือหนังสือต่อศาลเพื่อขอให้

พิจารณาวินิจฉัย   
“คําร้อง”  หมายความว่า  คําร้องที่ยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย   
“คู่กรณี”  หมายความว่า  ผู้ร้องหรือผู้ถกูร้อง  และให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระทําการแทนด้วย 
“ผู้ ร้อง”  หมายความว่า  ผู้ มีสิทธิ เสนอคดีต่อศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามที่บัญญัติ 

ไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเสนอโดยคําร้องหรือโดยหนังสือ 
“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาตามคําร้องหรือผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือที่ยื่นต่อศาล

เพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย   
“ผู้เก่ียวข้อง”  หมายความว่า  หน่วยงาน  คณะบุคคล  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับคดี 
“กระบวนพิจารณา”  หมายความว่า  การกระทําใด  ๆ  ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เก่ียวกับคดีซึ่งกระทําโดยคู่กรณี  หรือโดยศาล  หรือตามคําสั่งศาล  
ไม่ว่าการน้ันจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระทําต่อศาล  หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  หรือศาลกระทําต่อคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย  รวมถึงการส่งคําร้องและเอกสารอื่น  ๆ  การพิจารณาคดี  และการลงมติ  
ตลอดจนการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายอื่น   

“การพิจารณาคดี”  หมายความว่า  การดําเนินกระบวนพิจารณาใด  ๆ  รวมถึงการไต่สวน   
การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย  หรือการน่ังพิจารณา   
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

“การนั่งพิจารณา”  หมายความว่า  การท่ีศาลออกนั่งเก่ียวกับการพิจารณาคดีโดยคู่กรณีมีสิทธิ
มาอยู่ต่อหน้าศาล 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการของศาลมีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใดอันมิใช่เก่ียวกับการพิจารณาคดี  ถ้ามิได้กําหนด
วิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลกําหนดโดยทําเป็น
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคล
ทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไว้  ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานธุรการของศาลต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
และให้มีอํานาจออกข้อกําหนด  ระเบียบ  และประกาศของศาล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้   

การออกข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศของศาล  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมติ 
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
ศาล 

 
 

มาตรา ๗ ให้ศาลมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี  ดังต่อไปนี้   
(๑) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๒) คดีเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือ
องค์กรอิสระ   

(๓) คดีเก่ียวกับการร้องขอให้เลิกการกระทําล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๔) คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ  
หมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ   

(๕) คดีเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
(๖) คดีเก่ียวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ

ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้   
(๗) คดีเก่ียวกับการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ  มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๘) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา   

(๙) คดีเก่ียวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี 
(๑๐) คดีเก่ียวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา   
(๑๑) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระทํานั้นขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
(๑๒) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม   
(๑๓) คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้อยู่ใน 

เขตอํานาจของศาล 
หมวด  ๒ 

องค์ประกอบของศาล 
 

 

มาตรา ๘ ศาลประกอบด้วยตุลาการจํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสามคน 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  จํานวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการ 
เป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  และ
ยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม  (๑)  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือก
บุคคลจากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้   

การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  
แล้วแต่กรณี  ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา 
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองลงก็ได้  แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 

มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  แล้ว  ตุลาการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัคร 

เข้ารับการสรรหา 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๐ ตุลาการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด   
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ   
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์  หรือสื่อมวลชนใด  ๆ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล   

(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทําด้วย

ประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ  มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  หรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   
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(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การคัดเลือกหรือสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการตามมาตรา  ๘  

(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  และ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด  ๆ  ในศาลหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา   

ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้องค์กรอิสระดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้น
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจาก
บุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจในภารกิจของศาล  และผู้จะได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของกรรมการองค์กรอิสระ  
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนครั้งนี้  
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ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  ให้นําเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่   
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน   
ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของกรรมการองค์กรอิสระ  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่
ในการคัดเลือกคร้ังแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
ตุลาการใหม่  แต่ไม่รวมการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๒  วรรคหก  วรรคเก้า  และ
วรรคสิบ  และมาตรา  ๑๓  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  เม่ือตาย  ลาออก  
ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่ ง ได้รับแต่ งตั้ ง ให้ เ ป็นกรรมการสรรหาตาม   (๔ )   แล้ว   จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับองค์กรอิสระในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๒ ในการสรรหาตุลาการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้

บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการ
สัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของศาล  หรือวิธีการอื่นใด 
ที่เหมาะสม  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยโดยอนุโลม 
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ในการสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา   

ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้อง
สรรหาหรือคัดเลือก  ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสามหรือไม่เกินก่ึงหนึ่ง   
แล้วแต่กรณี  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวน  ให้มีการลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้
ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่สําหรับ
จํานวนที่ยงัขาดอยู่   

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและประวัติการทํางาน
ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย 

เม่ือคณะกรรมการสรรหา  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สรรหาหรือคัดเลือกได้บุคคลใดแล้ว  ให้เสนอชื่อไปยังวุฒิสภา  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยผู้ได้รับ
การสรรหาหรือคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใดไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน  ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก 
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น  ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ   
แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังนี้ 
จะเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้   

เ ม่ือมีผู้ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
พ้นจากตําแหน่งด้วย  ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับตุลาการซ่ึงยังไม่พ้นจากตําแหน่ง  ถ้ามี   
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณี 
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ที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก  แต่เม่ือรวมกับตุลาการซึ่ง 
ยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงเจ็ดคน  ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญได้  
และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  ให้ศาลดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  
โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าศาลประกอบด้วยตุลาการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
เพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว   

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ  
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา 
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่ งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงแต่งตั้งตุลาการ  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  
และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   

การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาให้ศาลปกครอง

สูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  ทั้งนี้  ไม่กระทบต่อการดําเนินการใด 
ที่คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการไปแล้วก่อนมีคําวินิจฉัย 

มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ัง 
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 
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หน้า   ๑๑ 
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มาตรา ๑๖ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา  
ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 
ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง  
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน  และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ” 

มาตรา ๑๗ ตุลาการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่ตุลาการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ตุลาการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าตุลาการที่แต่งตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่   

มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ตุลาการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๕) ศาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการทั้งหมด 

เท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ 
(๖) ต้องคําพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

ว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหน่งให้พ้นจากตําแหน่งตุลาการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ตุลาการ

เลือกตุลาการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา ๑๙ เม่ือตุลาการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
ตุลาการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ตุลาการครบวาระ  แต่ถ้าตุลาการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกตุลาการภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ตุลาการพ้นจากตําแหน่ง  และยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการแทน 
ตําแหน่งที่ว่าง  ให้ตุลาการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีตุลาการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน   
จะนั่งพิจารณาหรือทําคําวินิจฉัยมิได้  ในกรณีเช่นนั้นหากมีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความม่ันคง 
ของประเทศ  ให้ศาลร้องขอต่อประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดให้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๑  
เพื่อให้มีตุลาการครบเจ็ดคน 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ตุลาการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีตุลาการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการทําหน้าที่เป็นตุลาการเป็นการชั่วคราวให้ครบตามจํานวนที่ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่แต่ไม่เกินเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะตุลาการได้จนกว่าตุลาการท่ีตนทําหน้าที่แทน
จะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน  ในการแต่งตั้งดังกล่าวให้คํานึงถึง
องค์ประกอบตามมาตรา  ๘  ด้วย 

มาตรา ๒๒ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าตุลาการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๘  (๑)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๓ การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็นธรรม  

ปราศจากอคติทั้งปวง  มีความกล้าหาญ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม   
ตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  การเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ   

ที่จัดในเวลาราชการท้ังหมดหรือบางส่วน  ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา  เว้นแต่เป็นหลักสูตร
หรือโครงการที่ศาลเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับตุลาการ 
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มาตรา ๒๔ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของตุลาการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  และให้ได้รับเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมในฐานะกรรมการ 
เป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ 

ให้ตุลาการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของตุลาการ   

มาตรา ๒๕ ตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงิน
ซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๒๔  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 

คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายน้ันเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ตุลาการเป็น
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๓ 
การพิจารณา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๒๗ การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีอํานาจค้นหาความจริงไม่ว่า 
จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ศาลรับฟัง
พยานหลักฐานได้ทุกประเภท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ  ไม่ว่าการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน  วิธีการ  หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้  
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีในการนําสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว  ก็ให้ศาลรับฟังได้  ทั้งนี้  เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดข้ึนในคดีนั้น   

การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และข้อกําหนดของศาล 

ในการปฏิบัติหน้าที่  ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากบุคคลใดหรือ 
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  ตลอดจนขอให้หน่วยงานของรัฐ  หรือพนักงานสอบสวน  ดําเนินการใด 
เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้   

มาตรา ๒๘ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกข้อกําหนดของศาลเก่ียวกับการพิจารณาคดีได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  แต่ข้อกําหนดของศาลดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือก่อให้เกิด
ความล่าช้าโดยไม่จําเป็น   

มาตรา ๒๙ การพิจารณาคดีจะต้องกระทํา  ณ  ที่ทําการศาลในวันที่ศาลเปิดทําการและ
ตามเวลาทํางานที่ศาลได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดของศาล  แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นการจําเป็น   
ศาลจะมีคําสั่งกําหนดการพิจารณาคดี  ณ  สถานที่อื่น  หรือในวัน  หรือเวลาใด  ๆ  ก็ได้   

มาตรา ๓๐ การนับระยะเวลาที่มีวันเร่ิมต้นและวันสุดท้าย  ให้นับวันถัดไปเป็นวันเร่ิมต้น  
และถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการของศาล  ให้นับวันทําการถัดไป
เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 

มาตรา ๓๑ ระยะเวลาที่ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือ 
ในข้อกําหนดของศาล  หรือตามที่ศาลกําหนดเมื่อศาลเห็นสมควร  หรือเม่ือคู่กรณีร้องขอ  ศาลอาจย่นหรือ
ขยายได้ตามความจําเป็น  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลา 
ไว้เป็นการเฉพาะ 

มาตรา ๓๒ ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคยเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการในศาลอ่ืนหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการ  ซึ่งเคยพิจารณา

วินิจฉัยในคดีหรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นสามีหรือภริยา  หรือญาติของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  คือ  เป็นบุพการีหรือ

ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด  ๆ  หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น  หรือเป็นญาติทางการสมรส
นับได้เพียงสองชั้น 
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(๓) เคยให้ถ้อยคําหรือให้ความเห็นในฐานะพยานโดยท่ีได้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีในศาลอ่ืน 
ซึ่งพิจารณาวินิจฉัยประเด็นที่เก่ียวกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน   

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมาก่อน 
(๕) มีหรือเคยมีคดีที่ตุลาการนั้นเอง  สามี  ภริยา  หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมา

ของตุลาการนั้นฝ่ายหน่ึง  พิพาทกับคู่กรณี  สามี  ภริยา  หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมา 
ของคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ตุลาการมีส่วนได้เสียหรือมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒  
ตุลาการอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุอนัมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจทําให้การพิจารณาหรือวินิจฉัยเสียความยุติธรรมไป 

มาตรา ๓๔ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่งคดีไม่ได้  
เว้นแต่มีเหตุที่อาจถูกคัดค้านตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓   

เม่ือมีการขอถอนตัวตามวรรคหน่ึงและศาลอนุญาตแล้ว  ให้ตุลาการซึ่งขอถอนตัวงดการปฏิบัติ
หน้าที่ในคดีนั้น 

มาตรา ๓๕ เม่ือมีเหตุที่ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยกข้อคัดค้านขึ้นอ้างโดยทําเป็นคําร้องคัดค้านย่ืนต่อศาลได้ก่อนมีคําวินิจฉัยหรือ
คําสั่งชี้ขาดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุคัดค้านน้ัน 

เม่ือมีการย่ืนคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลชี้ขาดในเร่ืองที่คัดค้านน้ันโดยเร็ว   
มาตรา ๓๖ การย่ืนคําร้องคัดค้านตุลาการตามมาตรา  ๓๕  ต้องระบุเหตุที่จะคัดค้านอย่างหน่ึง

อย่างใดตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง 
การคัดค้านตุลาการท่ีพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องใดมากกว่าหนึ่งคน  ให้คู่กรณีจัดทําเป็นคําร้อง 

แยกเป็นตุลาการแต่ละราย 
มาตรา ๓๗ เม่ือมีการขอถอนตัวตามมาตรา  ๓๔  หรือย่ืนคําร้องคัดค้านตามมาตรา  ๓๕  

ให้ศาลประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านนั้น  โดยตุลาการซึ่งขอถอนตัวหรือ
ถูกคัดค้านจะร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนช้ีขาดคําขอถอนตัวหรือคําร้องที่คัดค้านตนเองมิได้   
เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   

ในการพิจารณาเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านตุลาการ  ให้ศาลฟังคําชี้แจงของตุลาการที่ขอถอนตัว
หรือถูกคัดค้านประกอบด้วย 

การช้ีขาดเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ทําหน้าที่ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   
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ในการลงมติตามวรรคสาม  ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 
เม่ือศาลพิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งคําวินิจฉัยให้ตุลาการที่ขอถอนตัวหรือ 

ถูกคัดค้านและคู่กรณีทราบ 
การพิจารณาที่ได้ดําเนินไปก่อนที่ศาลมีคําสั่งชี้ขาดย่อมสมบูรณ์ไม่เสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีคําสั่งชี้ขาด

ให้ถอนตัวหรืออนุญาตตามคําคัดค้าน  เว้นแต่ศาลจะได้กําหนดไว้ในคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
เม่ือมีการชี้ขาดเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านแล้ว  มีตุลาการเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเจ็ดคน  

ให้ศาลร้องขอต่อประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดให้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๑  แต่งตั้ง
ผู้ทาํหน้าที่ตุลาการเฉพาะคดีนั้นให้ครบเจ็ดคน 

มาตรา ๓๘ ศาลมีอํานาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เก่ียวกับ
บุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในท่ีทําการศาล  หรือบริเวณที่ทําการศาล  หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล  
หรือในกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
ศาลอาจมีคําสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ  เพื่อให้การพิจารณาคดี
ดําเนินไปโดยสงบเรียบร้อย  และรวดเร็ว   

ศาลมีอํานาจออกข้อกําหนดของศาลเก่ียวกับการปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

การวิจารณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยคดีที่กระทําโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีความหมายหยาบคาย  
เสียดสี  หรืออาฆาตมาดร้าย  ไม่มีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล   

มาตรา ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดของศาลหรือคําสั่งศาลตามมาตรา  ๓๘  ให้ถือเป็นการละเมิด
อํานาจศาล  และให้ศาลมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตักเตือน  โดยจะมีคําตําหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ 
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล 
(๓) ลงโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
การสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จําเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี 
การสั่งลงโทษตาม  (๓)  ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ 
ในการดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งศาลตาม  (๓)  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๔๐ การจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าที่พัก  ของบุคคลใดที่ศาลเรียก
มาในการไต่สวน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับการดําเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาคดี
ของศาลให้เป็นไปตามประกาศของศาล 

ส่วนที่  ๒ 
การย่ืนคําร้องและการย่ืนหนังสือ 

ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย 
 

 

มาตรา ๔๑ ผู้ที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา  ๗  จะต้องเป็นบุคคล  คณะบุคคล  
หรือองค์กรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมายอื่น 

การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา  ๗  ให้กระทําเป็นคําร้องตามแบบที่กําหนด 
ในข้อกําหนดของศาล  เว้นแต่การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีในกรณีดังต่อไปนี้  ให้จัดทําเป็นหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย 

(๑) ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ  หรือนายกรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย 

(๒) ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือศาลทหาร  ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย   

(๓) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด   

(๔) สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรอิสระ  ขอให้ศาลพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจ 

(๕) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเก่ียวกับ 
การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ต้องยับย้ังไว้   

(๖) ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิก
แห่งสภาน้ัน ๆ  ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา   
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๗) คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดี เ ก่ียวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภา   

(๘) ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ  ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม   

(๙) การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา  ๗  (๑๓)  ที่ข้อกําหนดของศาลกําหนดให้ทํา
เป็นหนังสือ 

การดําเนินการตาม  (๒)  ให้ส่งความเห็นหรือคําโต้แย้งของคู่ความพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง
สํานักงานศาลยุติธรรม  สํานักงานศาลปกครอง  หรือกรมพระธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี  เพื่อส่งให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัย 

มาตรา ๔๒ คําร้องต้องทําเป็นหนังสือใช้ถ้อยคําสุภาพ  มีรายการครบถ้วนตามแบบ 
ที่กําหนดในข้อกําหนดของศาล  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง 
(๒) เรื่องหรือการกระทําทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีคําวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง 
(๓) มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเหตุในคําร้อง 
(๔) คําขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดําเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง 
การยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้คู่กรณีจัดทําสําเนาย่ืนต่อศาลตามจํานวนที่กําหนดในข้อกําหนด

ของศาลด้วย   
คําร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  หรือไม่ชัดเจน  หรือไม่อาจเข้าใจได้  ให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลให้คําแนะนําแก่ผู้ร้องเพื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําร้องนั้นให้ถูกต้อง 
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา  ผู้ร้องจะดําเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะให้

ทนายความหรือบุคคลอื่นย่ืนคําร้องหรือดําเนินคดีแทนผู้ร้องได้  ผู้รับมอบฉันทะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและ 
มีความรู้ความสามารถที่อาจดําเนินการแทนผู้มอบฉันทะได้   

มาตรา ๔๓ หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  ให้ทําเป็น
หนังสือราชการโดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง  ความประสงค์ที่จะให้ศาล
ดําเนินการ  และมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๔๔ การย่ืนขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา  ๗  (๒)  ต้องเป็นปัญหา 
ซึ่งเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจที่เกิดขึ้นแล้ว  โดยในกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด  ให้หน่วยงานนั้น
เป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน   
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย   

มาตรา ๔๕ บุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทําหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ  หมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ  หรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร  ย่อมมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้ศาลวินิจฉัยคดีตาม
มาตรา  ๗  (๔)  ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลหรือชุมชนน้ันได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจัดให้ตนหรือชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ดําเนินการ  หรือ 
ไม่ดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง  และบุคคลหรือชุมชน
ได้โต้แย้งการดําเนินการหรือไม่ดําเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อหน่วยงานน้ันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ  
หรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง  และ 

(๒) บุคคลหรือชุมชนตาม  (๑)  ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  
มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีหนังสือ
โต้แย้งตาม  (๑)  ในกรณีนี้  หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้แจ้งให้ผู้ร้องและหน่วยงานของรัฐทราบ  แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบถึงการดังกล่าว   

(๓) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งการตามที่เห็นสมควร   
ในการนี้  คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาและเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็ได้  เม่ือคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใดแล้ว   
ให้แจ้งให้บุคคลหรือชุมชนทราบ  หากบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าการสั่งการของคณะรัฐมนตรียังมิได้ปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ  หมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  อาจยื่นคําร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามมาตรา  ๗  
(๔)  ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตราน้ี  ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไปก่อน
จนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัย 

ให้ศาลวินิจฉัยคดีตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันได้รับคําร้อง 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย  หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้น  ย่อมมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา  ๗  (๑๑)  ได้  โดยจะต้องยื่น
คําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อน  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพดังกล่าว  เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ันยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นคําร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่  และให้นําความในมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย 
โดยอนุโลม  โดยต้องย่ืนคําร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  หรือวันที่พ้นกําหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคําร้องต่อศาลตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง   

ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๒  การย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่ง  ต้องระบุการกระทําที่อ้างว่าเป็น 
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระทําใดและละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ของตนอย่างไร 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคําร้องตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย  ศาลจะไม่รับ 
คําร้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้  และถ้าศาลเห็นว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา  ๔๗  ให้ศาลสั่งไม่รับ 
คําร้องไว้พิจารณา 

มาตรา ๔๗ การใช้สิทธิยื่นคําร้องตามมาตรา  ๔๖  ต้องเป็นการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทําของหน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงานซึ่งใช้อํานาจรัฐ  
และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระทําของรัฐบาล 
(๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กําหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ 

ขอใหศ้าลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
(๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  และยังมิได้ดําเนินการตามข้ันตอน

หรือวิธีการน้ันครบถ้วน 
(๔) เร่ืองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น  หรือเร่ืองที่ศาลอื่นมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
(๕) การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๒ 
(๖) การกระทําที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  คณะกรรมการตุลาการทหาร  รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร   
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๔๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๗  ผู้ใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้  
ถ้าผู้นั้นเห็นว่าการละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ให้ยื่นคําร้อง
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นคําร้องต่อศาลพร้อมด้วยความเห็น 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องจากผู้ร้อง  โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้อง
ทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง  หรือไม่ยื่นคําร้องภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหน่ึง  ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่นคําร้องโดยตรงต่อศาลได้   

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพประสงค์ 
จะย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคําวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

ให้นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับแก่การย่ืนและการพิจารณาคําร้อง
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าจะรับคําร้องไว้พิจารณาหรือไม่  ศาลจะแต่งตั้ง
ตุลาการไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณาก็ได้  ทั้งนี้  จะแต่งตั้งให้มีมากกว่าหนึ่งคณะก็ได้ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการตามวรรคหน่ึง  เม่ือมีผู้ยื่นคําร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลส่งเร่ืองให้คณะตุลาการตามวรรคหน่ึงภายในสองวันนับแต่ 
วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลได้รับคําร้องตามข้อกําหนดของศาล  และให้คณะตุลาการ
ดังกล่าวมีอํานาจตรวจและมีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล  คําสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นคําสั่งของศาล 

ในกรณีที่คณะตุลาการตามวรรคหน่ึงมีความเห็นควรสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย  ให้เสนอ
ศาลพิจารณาภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเร่ืองจากคณะตุลาการดังกล่าว  หากศาลเห็นพ้องด้วยกับความเห็นนั้น  ให้จัดทําเป็นคําสั่งของศาล  
หากศาลไม่เห็นพ้องด้วย  ให้ดําเนินการตามความเห็นของศาล 

คําสั่งของคณะตุลาการตามวรรคสองให้ถือเสียงข้างมาก 
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลพิจารณาและมีคําสั่งว่าจะรับคําร้อง

ไว้พิจารณาหรือไม่ภายในห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลได้รับคําร้อง 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๕๐ เม่ือมีผู้ยื่นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  และศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่ต้อง
ด้วยมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  ให้ศาลรับไว้พิจารณาและ
ดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๕๑ คําร้องที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้ว  ก่อนศาลจะมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง  ถ้าผู้ร้องตาย  
หรือมีการขอถอนคําร้อง  หรือไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีนั้น  ศาลจะพิจารณาสั่งจําหน่ายคดีนั้นก็ได้   
เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ส่วนที่  ๓ 
องค์คณะและการพิจารณาคดี 

 

 

มาตรา ๕๒ ในการนั่งพิจารณาและทําคําวินิจฉัย  ตุลาการซ่ึงเป็นองค์คณะทุกคนต้องร่วม
พิจารณาคดีและร่วมทําคําวินิจฉัย  เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจําเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือ
เป็นกรณีตามวรรคสาม 

องค์คณะของศาลในการพิจารณาคดีและในการทําคําวินิจฉัย  ต้องประกอบด้วยตุลาการ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็นสําคัญแห่งคดีใด  ย่อมไม่มีอํานาจในการทํา 
คําวินิจฉัยคดีนั้น  หากมีปัญหาว่าตุลาการคนใดร่วมในการพิจารณาในประเด็นสําคัญแห่งคดีนั้นหรือไม่   
ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก่อนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้  เว้นแต่การไม่ร่วมทําคําวินิจฉัยจะทําให้
มีองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน 

มาตรา ๕๓ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลหรือคณะตุลาการตามมาตรา  ๔๙  
วรรคหน่ึง  แล้วแต่กรณี  อาจมีคําสั่งให้คู่กรณีที่ดําเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง  ให้ทําการแก้ไข 
ให้ถกูต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควรได้ 

หากคู่กรณีไม่ดําเนินกระบวนพิจารณาตามคําสั่งตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร  กรณีเป็นผู้ร้อง  
ศาลอาจพิจารณาสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจําหน่ายคดีนั้นก็ได้  หากเป็นผู้ถูกร้อง  ให้ถือว่า 
ผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะแก้ไข  และให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

มาตรา ๕๔ เม่ือศาลมีคําสั่งรับคําร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัย  ให้ส่งสําเนาคําร้อง 
แก่ผู้ถูกร้อง  หรือมีคําสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับสําเนาคําร้องภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

244 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

เม่ือผู้ถูกร้องได้รับสําเนาคําร้อง  ให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
สําเนาคําร้อง  หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  และให้นําความในมาตรา  ๔๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาตามวรรคสองหรือไม่มารับสําเนา 
คําร้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจท่ีจะย่ืนคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  และ 
ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

มาตรา ๕๕ ผู้ร้องจะแก้ไขเพิ่มเติมคําร้อง  หรือผู้ถูกร้องจะแก้ไขเพิ่มเติมคําชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหาย่อมทําได้  โดยต้องย่ืนคําขอเสียก่อนวันที่ศาลกําหนดว่าจะมีคําวินิจฉัยไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
แต่ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอก่อนวันที่ศาลกําหนดว่าจะมีคําวินิจฉัยน้อยกว่าเจ็ดวันหรือที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ทําให้ประเด็นแห่งคดีที่จะต้องวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป  ศาลจะไม่รับไว้พิจารณาก็ได้  แต่ในกรณีที่ศาล 
มีคําสั่งรับไว้พิจารณาศาลต้องส่งสําเนาการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงทราบด้วย 

มาตรา ๕๖ การส่งสําเนาคําร้อง  สําเนาคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  หรือเอกสารอื่นใดระหว่าง
ศาลกับคู่กรณี  พยาน  หรือผู้เก่ียวข้อง  ให้ส่ง  ณ  ภูมิลําเนา  หรือถ่ินที่อยู่ปกติ  หรือสถานที่ติดต่อแห่งใด
แห่งหน่ึงตามที่คู่กรณี  พยาน  หรือผู้เก่ียวข้องได้แจ้งไว้ 

วิธีการส่ง  และการปิดประกาศแทนการส่งให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศาล 
มาตรา ๕๗ เม่ือศาลรับคดีใดไว้พิจารณาแล้ว  ให้ศาลกําหนดประเด็นและลําดับประเด็น 

ที่จะพิจารณาวินิจฉัย  แต่ไม่ตัดอํานาจศาลที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเด็นหรือลําดับประเด็นที่ได้กําหนด
หรือลําดับไว้เดิม   

ตุลาการทุกคนเว้นแต่ตุลาการที่ได้รับอนุญาตให้ถอนตัวหรือต้องถอนตัวเพราะถูกคัดค้าน  ต้องทํา
ความเห็นส่วนตนตามประเด็นและตามลําดับประเด็นที่ศาลได้กําหนดหรือลําดับไว้ 

เม่ือศาลรับเร่ืองใดไว้พิจารณาแล้ว  ตุลาการผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเร่ืองนั้นไม่อยู่ 
ในอํานาจของศาลมิได้   

มาตรา ๕๘ หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย  หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้  ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ทําการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้   

เม่ือศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเกิดขึ้นหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองที่พิจารณาวินิจฉัย  หรือไม่มีความจําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย  หรือจะทําให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร  
ศาลอาจสั่งงดการสืบหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้   

ตุลาการจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติไม่ให้นําเอกสาร
หรือพยานหลักฐานซ่ึงอาจมีผลต่อความม่ันคงของประเทศมาใช้ในคดีได้ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๕๙ การนั่งพิจารณาของศาลให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่เม่ือศาลเห็นเป็น 
การสมควรเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ทําการศาล  หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  ศาลมีอํานาจ
กําหนดบุคคลที่จะอยู่ในห้องพิจารณาได้ 

เม่ือศาลประกาศกําหนดวันนัดไต่สวนคร้ังแรก  ให้ส่งสําเนาประกาศให้แก่คู่กรณีไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันก่อนวันนัด  ส่วนกําหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป  ให้เป็นไปตามที่ศาลกําหนด  และให้ปิดประกาศ
กําหนดนัดดังกล่าวไว้  ณ  ที่ทําการศาลด้วย 

มาตรา ๖๐ คู่กรณีจะอ้างตนเอง  บุคคล  และหลักฐานอื่นเป็นพยานหลักฐานได้  และ 
มีสิทธิตรวจพยานหลักฐานและขอสําเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงในเวลาทําการ
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในข้อกําหนดของศาลก็ได้   

การอ้างพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน  และวิธีการที่จะ
ได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๘  ก่อนศาลมีคําวินิจฉัย  คู่กรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้  
แต่ต้องย่ืนเสียก่อนวันที่ศาลกําหนดว่าจะมีคําวินิจฉัยไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   

มาตรา ๖๑ เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  ศาลอาจ
กําหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้  แต่ต้องแจ้งคู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน 

มาตรา ๖๒ ในการไต่สวนพยานบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง  
ให้ศาลสอบถามพยานบุคคลเอง  แล้วให้พยานให้ถ้อยคําในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล  
ศาลอาจถามพยานเก่ียวกับข้อเท็จจริงใด  ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม 

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็น
และข้อเท็จจริงที่ศาลกําหนดไว้ก็ได้  โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน   

หลังจากคู่กรณีถามพยานตามวรรคสองแล้ว  ห้ามมิให้คู่กรณีฝ่ายใดถามพยานอีก  เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจากศาล 

มาตรา ๖๓ ศาลอาจอนุญาตให้มีการไต่สวนพยานที่อยู่นอกที่ทําการศาลตามที่ คู่กรณี 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอ  การไต่สวนพยานเช่นนั้นอาจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพ 
ตามข้อกําหนดของศาลได้   

การไต่สวนพยานตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ากระทําในห้องพิจารณาของศาล 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้นร้องขอและ
ศาลอนุญาต  ศาลอาจกําหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาให้ถ้อยคํา  เสนอบันทึก 
ถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่ศาลกําหนดหรือที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณี
ฝ่ายที่ร้องขอกําหนด  โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล  และ
สําเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นเพื่อทราบก่อนวันนัดไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   

คู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าว
ในประเด็นใด  ให้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือย่ืนต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้น
ไม่น้อยกว่าสามวัน  มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน 

ในวันไต่สวนพยาน  ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า   
แล้วตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาลตามวรรคสองและ 
ศาลอนุญาต  หากพยานไม่มาศาล  หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม  ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึก
ถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้ เชี่ยวชาญนั้นเป็น
พยานหลักฐานในคดี  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลจะรับฟังบันทึก
ถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบ
พยานหลักฐานอื่นก็ได้ 

พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดย่ืนบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ตามวรรคหนึ่งต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นมิได้  และ
เม่ือพยานรับรองบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว  ให้ถือว่าบันทึกถ้อยคํายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ถ้อยคําของพยาน 

มาตรา ๖๕ ความในมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ศาล
กําหนดให้พยานบุคคลใดหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเสนอบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาล
ตามประเด็นที่ศาลกําหนดแทนการมาให้ถ้อยคําโดยพยานไม่ต้องมาศาลด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่ระยะเวลา
ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  ให้นับแต่วันที่ได้รับคําส่ังศาล   

มาตรา ๖๖ ระหว่างการไต่สวนของศาล  ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวม 
ไว้ในสํานวน  และจัดให้คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หากคู่กรณีหรือพยานลงลายมือชื่อ
ไม่ได้  หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้ศาลทํารายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นไว้แทนการลงลายมือชื่อ 

ให้ศาลบันทึกการให้ถ้อยคําของพยานในการไต่สวนรวมไว้ในสํานวนด้วย  โดยใช้อุปกรณ์
บันทึกเสียงหรืออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง  หรือโดยวิธีการอื่นใดตามข้อกําหนดของศาล 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๖๗ คู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดี
หรือปิดคดีของตนได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 

การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องทําเป็นหนังสือ  เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระทํา
ด้วยวาจา  และให้นําความในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี  ให้ เป็นไป 
ตามข้อกําหนดของศาล 

มาตรา ๖๘ คู่กรณี  พยานในส่วนที่เก่ียวกับการให้ถ้อยคําของตน  หรือบุคคลภายนอก 
ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควร  มีสิทธิขอตรวจดู  ขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ความถูกต้องของเอกสารในสํานวนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ กําหนด 
ไว้ในข้อกําหนดของศาล  ซึ่งจะกําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๙ ให้ศาลเป็นผู้บันทึกรายงานการพิจารณาคดี 
มาตรา ๗๐ ให้ตุลาการคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายจากศาลเป็นผู้ลงลายมือชื่อในประกาศ  

คําสั่ง  รายงานการพิจารณาคดี  หรือหนังสืออื่นใดของศาล   
มาตรา ๗๑ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนอย่างร้ายแรงท่ียากแก่การแก้ไขเยียวยา 

ในภายหลัง  หรือเพื่อป้องกันความรุนแรงอันใกล้จะถึงและคําร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน้ําหนักที่ศาล 
จะวินิจฉัยให้เป็นไปตามคําร้อง  เม่ือศาลเห็นสมควรหรือคู่กรณีได้ยื่นคําขอ  ให้ศาลมีอํานาจกําหนด
มาตรการหรือวิธีการใด ๆ  เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยและออกคําสั่งไปยังหน่วยงานของรัฐ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และประเภทคดีที่
กําหนดในข้อกําหนดของศาล 

มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวน้ัน 

หมวด  ๔ 
การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง 

 
 

มาตรา ๗๒ คําวินิจฉัยของศาลให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ศาลปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ 

ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ศาลได้กําหนดไว้
มิได้  เว้นแต่มีเหตุตามมาตรา  ๕๒  วรรคสาม   
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๗๓ คําวินิจฉัยของศาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้ออ้างและคําขอตามที่ปรากฏ 
ในคําร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  ข้อโต้แย้งในคําชี้แจงข้อกล่าวหา  ประเด็นแห่งคดี   
สรุปข้อเท็จจริงที่ ได้จากการพิจารณา  เหตุผลในการวินิจฉัยในแต่ละประเด็น  และบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง  รวมทั้งผลแห่งคําวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย  ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจําเป็น 
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่ง 
ซึ่งเป็นองค์คณะจดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วติดรวมไว้กับคําวินิจฉัย 

มาตรา ๗๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  คําวินิจฉัยของศาล  หากมีความจําเป็น
จะต้องบังคับให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย  ให้ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาล 
ไว้ในคําวินิจฉัยนั้น  โดยศาลอาจกําหนดให้มีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหลังวันอ่านคําวินิจฉัย  หรือ
อาจกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างหน่ึงอย่างใด  ทั้งนี้  ตามความจําเป็นหรือสมควร 
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี  และให้องค์กร  หน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับ  
รายงานผลการปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคําบังคับของศาลต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ศาลมีคําวินิจฉัยหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และประเภทคดี 
ที่กําหนดในข้อกําหนดของศาล 

มาตรา ๗๕ ในการวินิจฉัยคดี  ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทําความเห็นส่วนตน 
เป็นหนังสือ  พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม  และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ 

ความเห็นส่วนตนตามวรรคหน่ึง  ให้ทําโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อกําหนด 
ของศาล 

การทําคําวินิจฉัยของศาล  องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนหน่ึงคนใดเป็นผู้จัดทําคําวินิจฉัย
ตามมติของศาลก็ได้ 

คําวินิจฉัยของศาล  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย 
มาตรา ๗๖ คําวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน 
ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีที่มีคู่กรณี  ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่าย  แล้วแต่กรณี  

ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา  ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว 
ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง  ให้ศาลแจ้งคําวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้องหรือ 

ผู้มีหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเป็นวันอ่าน 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๒๑๒  มาตรา  ๒๑๓  
หรือมาตรา  ๒๓๑  (๑)  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลจัดทําประกาศผลแห่งคําวินิจฉัย 
ของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว 

การแจ้งให้คู่กรณีมาฟังคําวินิจฉัยและการอ่านคําวินิจฉัยของศาลตามวรรคสอง  และการแจ้ง 
คําวินิจฉัยตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกําหนดของศาล 

มาตรา ๗๗ คําสั่ งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจําหน่ายคดี  ต้องประกอบด้วย 
ความเป็นมาโดยย่อของคดี  เหตุผลในการมีคําสั่ง  ความเห็นประกอบ  และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 

ให้นําความในมาตรา  ๗๕  วรรคสาม  มาใช้บังคับแก่การทําคําสั่งด้วยโดยอนุโลม  เม่ือจัดทําคําสั่ง
เสร็จแล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบ  พร้อมปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคําสั่ง 
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย   

เม่ือศาลเห็นเอง  หรือเม่ือคู่กรณีร้องขอและศาลเห็นสมควร  ศาลจะมีคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเล็กน้อยเช่นว่านั้นให้ถูกต้องก็ได้   

การทําคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึงจะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ผลในคําวินิจฉัยหรือ 
คําสั่งเดิม  เม่ือได้ทําคําสั่งเช่นว่านั้นแล้ว  ให้แจ้งคู่กรณีทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๗๕  วรรคสาม
และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการจัดทําคําสั่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ของศาล   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๙ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดํารงตําแหน่ง 
ยังไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๘  เว้นแต่กรณีตาม  (๑)  ในส่วนที่เก่ียวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  มิให้นํามาใช้บังคับ  
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

และให้ถือว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ต่อไปตามวรรคนี้และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคสอง  มีจํานวนครบตามองค์ประกอบตามมาตรา  ๘  แล้ว 

ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๒๔/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เร่ือง  ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหา
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๒๓/๒๕๖๐  บรรดาที่ดํารงตําแหน่งครบวาระตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งข้ึนใหม่ 
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  (๑)  (๒)  และ  (๕)  จะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๘๐ การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๗๙  วรรคหน่ึงซึ่งมีเหตุพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  และ
แทนประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา  ๗๙  วรรคสอง  
ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเม่ือได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรอิสระแต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทน
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  หากองค์กรอิสระใดยังไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนได้  หรือ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ 
ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่  แต่ไม่ตัดสิทธิองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้ง
ผู้แทนมาในภายหลัง  การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีผลให้การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วต้องเสียไป 

ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและ
วินิจฉัยว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามมาตรา  ๗๙  วรรคสอง  ถือว่าเป็นผู้ซึ่งจะต้องมีการสรรหา
หรือคัดเลือกในประเภทใดตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  และ  (๕)   

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๘๐  ดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามจํานวนที่ยังว่างอยู่และตามประเภท 
ที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามมาตรา  ๘๐  วรรคสี่  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๘๐   

ในกรณีที่ต้องมีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ให้นําความ 
ในวรรคหนึ่ งมาใช้บั งคับแก่การคัดเลือกผู้ สมควรได้ รับการแต่ งตั้ งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  แล้วแต่กรณี  ด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ  เม่ือวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหา
หรือคัดเลือกแล้ว  ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังอยู่ในตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๗๙  วรรคหน่ึง  ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และ
แจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดําเนินการต่อไป   

มาตรา ๘๒ บรรดาข้อกําหนด  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของศาลที่ออก 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่ งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีข้อกําหนด  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ
มติของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๘๓ การดําเนินการไต่สวน  หรือการดําเนินการอื่นใดตามหน้าที่และอํานาจของศาล
ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาว่าการดําเนินการในเร่ืองใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่และมิได้บัญญัติวิธีดําเนินการ 
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ดําเนินการนั้นต่อไปตามมติของศาล 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การสรรหา  และการวินิจฉัยการพ้นจากตําแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหน้าที่และอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ  และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

253 

รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2561 



ตารางแสดงการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ล าดับที ่ ชื่อกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย    
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หนา้ ๑  
ลงวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหต ุ ท่านสามารถสบืคน้พระราชบญัญตัิดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้ทางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ 
 ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
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