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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติวา ดวยการไตสวนขอเท็จจริง
พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๓๔

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไตสวนขอเท็จจริงของพนักงานไตสวน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) บทนิยามในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญซึง่ ใชอาํ นาจโดยตรงในการไตสวน
และวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงไปตามอํานาจหนาทีท่ กี่ ําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
“ประธานอนุกรรมการ” หมายความวา ประธานอนุกรรมการไตสวน
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการไตสวน และใหหมายความ
รวมถึงประธานอนุกรรมการไตสวนในฐานะที่เปนอนุกรรมการไตสวนดวย
“พยาน” หมายความรวมถึง ผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใ หถอ ยคําหรือผูท แี่ จงเบาะแสหรือขอมูลใดเกีย่ วกับการทุจริตตอหนาที่
การรํ่ารวยผิดปกติ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือขอมูลอื่นอันเปน
ประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนิน
การไตสวนขอเท็จจริง ซึ่งไดมาใหถอยคําตอเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการไตสวน หรือองคคณะพนักงานไตสวน และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยอาจไดรบั ความคุม ครอง
ชวยเหลือหรืออาจถูกกันไวเปนพยานในคดี
“การไตสวนขอเท็จจริง” หมายความวา การดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิด หรือเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
และพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ
๓) บททั่วไป
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติสงั่ ใหไตสวนขอเท็จจริงในเรือ่ งกลาวหา
ใดและบุคคลใดแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงเปน
หนังสือตามแบบที่กําหนดซึ่งตองกลาวถึง
(๑) ชื่อและตําแหนงผูถูกกลาวหาทุกคน
(๒) ขอกลาวหาและพฤติการณในการกระทําความผิดตามขอกลาวหา และ
(๓) บุคคลที่ประกอบเปนคณะอนุกรรมการไตสวนหรือองคคณะพนักงาน
ไตสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูรับผิดชอบสํานวน และพนักงานเจาหนาที่
ฝายธุรการ แลวแตกรณี
ในการกําหนดเลขคดีสาํ หรับเรือ่ งกลาวหานัน้ ใหสาํ นักงาน ป.ป.ช. กําหนด
เลขคดีเปนคดีหมายเลขดําตาม พ.ศ. แยกตางหากจากเลขรับตามมาตรา ๔๔/๑๑
โดยจะกําหนดใหใชรหัสอักษรตามประเภทคดี หรือสํานักที่รับผิดชอบก็ได และ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหยุติการดําเนินคดีหรือใหขอกลาวหา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๔/๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๔๔/๑ กอนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหเลขาธิการดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกลาวหานั้นเพื่อใหไดขอเท็จจริงเพียงพอตอการไตสวนขอเท็จจริงตอไป
ก็ได ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยใหถือวาเลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่ที่เลขาธิการมอบหมายเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”.
๑

๘๖
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เปนอันตกไปหรือมีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดผูถูกกลาวหาแลว ใหออกเลขคดีเปน
คดีหมายเลขแดงตาม พ.ศ. ตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง
โดยในกรณีท่มี ปี ญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้มไิ ด
กําหนดวิธีพิจารณาไวโดยชัดแจง ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิ ารณามีมติเปนประการใดแลว ก็ใหดาํ เนินการ
ใหเปนไปตามมตินั้นตอไป
ในการไตสวนขอเท็จจริงในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคคณะ
ในการไตสวนขอเท็จจริงใหนาํ ความในขอ ๔.๔) ขอ ๔.๕) และขอ ๔.๖) มาใชบงั คับ
กับการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม
๔) คณะอนุกรรมการไตสวน
๔.๑) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
ในการไต ส วนข อ เท็จ จริ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได โดยการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
ไตสวนตองประกอบดวยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดตามความเชี่ยวชาญในแตละประเภทคดี โดยมีพนักงานเจาหนาที่
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ แตถา
เปนการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อไตสวนกรณีมีการรองขอใหถอดถอน
บุคคลตามมาตรา ๕๘๒ หรือผูด ํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นตามมาตรา ๖๖ ออกจาก
ตําแหนง ประธานอนุกรรมการตองเปนกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับฐานะ ระดับของตําแหนง และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร
๔.๒) การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมคี าํ สัง่ ใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตัง้
คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใดแลว ให
ประธานอนุ ก รรมการ หรื อ อนุ ก รรมการและเลขานุ ก ารแจ ง คํ า สั ่ง แต ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ และจัดใหมีการประชุมปรึกษาคดี
เพื ่อ ดํ า เนิน การไต ส วนข อ เท็จ จริ ง โดยเร็ ว โดยในการประชุ ม ครั ้ง แรกให
คณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
บุคคลตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูว า การตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด ผูพ พิ ากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด และผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือผูดํารงตําแหนงระดับอื่น
ที่เทียบเทา.
๒
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

(๑) พิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานทีไ่ ดมาตามมาตรา ๔๔/๑๓
(๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางในการไตสวนขอเท็จจริงตาม
ขอ ๔.๔ (๒)
(๓) การมอบหมายใหอนุกรรมการคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตั ิ
หนาที่ตามที่มอบหมายตามขอ ๒๔
(๔) การแจงขอกลาวหาและรับฟงคําชีแ้ จงตามขอ ๔.๕) (๑) และ (๒)
(๕) เรื่องอื่น ๆ ที่จําเปน
ทั้ ง นี้ ให ส  ง สํ า เนาคํ า สั่ ง ทางไปรษณี ย  ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให
ผูถ กู กลาวหาทราบ ณ ทีอ่ ยูข องผูถ กู กลาวหาซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริงก็ได ในกรณีนี้เมื่อไดลวงพน
กําหนดระยะเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่ไดสงสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหา ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนดังกลาวแลว โดยการแจงคําสัง่ ดังกลาวนัน้ ไมเปนการตัดสิทธิของผูถ กู กลาวหา
ในการที่จะมารับทราบคําสั่งดวยตนเอง
๔.๓) การคัดคานคณะอนุกรรมการไตสวน
ก. การทําคําคัดคานของผูถูกกลาวหา
ในการแจงคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ ใหระบุเหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการไวดวย
วาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการได ถาผูนั้นมีเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่
กลาวหาในฐานะอื่นที่มิใชในฐานะพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานไตสวนมากอน
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นอง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๕) มี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด ในฐานะญาติ ห รื อ เป น หุ  น ส ว นหรื อ มี
ผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
ในกรณีทมี่ เี หตุแหงการคัดคานดังกลาว ใหผถู กู กลาวหาทําคําคัดคาน
เปนหนังสือยืน่ ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ทราบคําสัง่
แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนหรือถือวาไดรับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

๓
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ไตสวน หรือนับแตวนั ที่ไดทราบเหตุแหงการคัดคานนั้น โดยจะตองแสดงขอเท็จจริง
ที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใหปรากฏในคําคัดคานดวยวาการไตสวนขอเท็จจริง
จะไมไดความจริงหรือจะทําใหเสียประโยชนแหงความยุติธรรมอยางใด ในการนี้
ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงสําเนาคําคัดคานใหประธานอนุกรรมการทราบและ
รวบรวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
คําคัดคานดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และกําหนดหามมิให
อนุกรรมการผูถ กู คัดคานยุง เกี่ยวกับการดําเนินการไตสวนในระหวางที่ถกู คัดคาน
จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติใหยกคําคัดคานนั้น แตท้งั นี้ ยอมไมตดั สิทธิ
ของผูถ กู คัดคานในการจัดทําคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดวยก็ได
ข. การพิจารณาคําคัดคานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการพิจารณาคําคัดคาน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยวา
เหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการเปนไปตามที่ผูคัดคานไดกลาวอางหรือไม หาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวากรณีมไิ ดเปนไปตามคําคัดคาน และมีเหตุผลสมควร
ที่จะใหอนุกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปก็ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติยกคําคัดคานนั้นเสีย ทั้งนี้ มติใหยกคําคัดคานนั้นใหถือเปนทีส่ ุด และให
แจงผลการพิจารณานั้นใหผูคัดคานทราบเปนหนังสือ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาคําคัดคานฟงขึ้นหรือมีเหตุผล
เพียงพอที่จะฟงไดวา หากใหอนุกรรมการผูถ กู คัดคานปฏิบตั ิหนาที่ตอ ไปอาจทําให
เสียประโยชนแหงความยุติธรรมและการไตสวนขอเท็จจริงอาจไมไดความปรากฏ
อยางแทจริง ก็ใหมีคําสั่งใหอนุกรรมการผูนั้นพนจากการเปนอนุกรรมการในคดี
เรื่องนั้น โดยการพนจากการเปนอนุกรรมการยอมไมกระทบถึงการไตสวนขอเท็จจริง
ที่ไดดําเนินการไปแลว
ค. อนุกรรมการเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานได
หากอนุกรรมการผูใดเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ ก.
หรือเห็นวามีเหตุอื่นอันอาจกลาวอางในภายหลังไดว าตนไมอยูในฐานะที่จะ
ปฏิบตั ิหนาที่ไดโดยเที่ยงธรรมใหอนุกรรมการผูน ้นั แจงใหประธานกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบถึงเหตุดังกลาวโดยเร็ว โดยในระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูทมี่ ีเหตุ
อันอาจถูกคัดคานนั้นยุงเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวนและ
ใหนําความในขอ ข. การพิจารณาคําคัดคานมาใชบังคับโดยอนุโลม
๔.๔) การไตสวนขอเท็จจริง
(๑) การประชุมและการลงมติขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
ในการประชุมขององคคณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อพิจารณามีมติ
วิ น ิจ ฉัย ชี ้ข าดประเด็ น แห ง คดี ห รื อ ให ค วามเห็ น ชอบเกี ่ย วกั บ การดํ า เนิ น การ
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามระเบียบนี้ จะตองมีอนุกรรมการเขารวมประชุมพิจารณาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สําหรับการลงมติขององคคณะอนุกรรมการไตสวนนัน้ ใหถอื เสียงขางมาก
โดยอนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางการในการไตสวนขอเท็จจริง
ให อ งค ค ณะอนุ ก รรมการไต ส วนกํ า หนดประเด็ น และแนวทาง
ในการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหพิจารณาคํารองหรือคํารองขอ คํากลาวหา หรือ
รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือรายงานการแสวงหาขอเท็จจริง แลวแตกรณี
รวมทัง้ เอกสารหลักฐานตนเรือ่ งตาง ๆ ขอเท็จจริงและพฤติการณทเี่ กีย่ วของในการ
กระทําความผิดตามขอกลาวหาเพื่อกําหนดประเด็นที่จะทําการไตสวนและวิธีการ
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือกําหนดกรอบระยะเวลาในการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อ
ใหการรวบรวมพยานหลักฐานแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย
ในกรณีทมี่ กี ารตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา หรือการแสวงหาขอเท็จจริง หรือการสอบสวนตามกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวแตกรณี
ใหถอื วาพยานหลักฐานทีไ่ ดมาจากการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึง่ ของสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวน หรือเปนสวนหนึง่ ของพยานหลักฐาน
ในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง
(๓) อํานาจหนาที่ขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจหนาที่ในการแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความ
ผิ ด หรื อ เพื่ อ ที่ จ ะทราบข อ เท็ จ จริ ง และพิ สู จ น ค วามรํ่ า รวยผิ ด ปกติ ในคดี
ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติสั่งใหไตสวนขอเท็จจริง โดยในการไตสวน
ขอเท็จจริง กําหนดหามมิใหบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมในการไตสวนของ
คณะอนุกรรมการไตสวน เวนแตจะเปนบุคคลที่คณะอนุกรรมการไตสวนอนุญาต
เพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และแมวาจะไดมีการถอนคํารองหรือ
คํารองขอหรือคํากลาวหายอมไมเปนการตัดอํานาจของคณะอนุกรรมการไตสวน
ที่ จ ะดํ า เนิ น การไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง ต อ ไปได โดยในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
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คณะอนุกรรมการไตสวน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีอาํ นาจตามมาตรา ๒๕ (๑)
(๒) หรือ (๓) มาตรา ๒๖ และ มาตรา ๔๙๔ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) การไตสวนพยานบุคคล การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยาน
หลักฐาน
ในการไตสวนพยานบุคคลหรือการนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยาน
หลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงใหอนุกรรมการผูร บั ผิดชอบสํานวนบันทึก
การไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้นไวในสํานวนคดี โดยเอกสารที่นํามาใชเปนพยาน
หลักฐานใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาได จะใชสําเนาเอกสารที่ผูซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองก็ได แตถาหาตนฉบับเอกสารไมได
เพราะสูญหาย หรือนาเชื่อวาถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่นจะนําสําเนาเอกสาร
หรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได
ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นสมควรเรียกบุคคลใดที่มสี ว น
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือการกลาวหาในคดีนั้นมาเปนผูใหถอยคํา
หรือพยาน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกบุคคลนัน้ มาชีแ้ จงหรือใหปากคําตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในกรณีทีพ่ ยานมาพบแตไมยอมใหปากคําหรือ
ไมมาใหปากคํา หรือคณะอนุกรรมการไตสวนไมอาจเรียกพยานมาไดภายในเวลา
อันสมควร คณะอนุกรรมการไตสวนจะไมดําเนินการไตสวนปากคําพยานบุคคล
นัน้ ไวก็ได แตตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดวย
ซึง่ ในการไตสวนหรือสอบปากคําพยานหามมิใหบุคคลอืน่ อยูในทีน่ ัน้ ดวย เวนแต
“มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํ นาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น
ปฏิบัติการทัง้ หลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวของจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง
(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการหรือสถานที่อนื่ ใด รวมทั้ง
ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้นึ และพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ
คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลว
เสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อ
ประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๔) ...
มาตรา ๒๖ ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสจู นความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูก ระทํา
ผิดมาฟองลงโทษ
(๒) ดําเนินการขอใหศาลทีม่ ีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวน
ขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบตั หิ นาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีอาํ นาจดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย”.
๔

ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และ
ในกรณีที่เปนการรับฟงคําชี้แจงหรือสอบปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘๕ จะตองมี
อนุกรรมการไตสวนที่เปนกรรมการ ป.ป.ช. รวมดําเนินการดวย
(๕) ขั้นตอนในการไตสวนหรือสอบปากคําพยาน
กอนเริ่มไตสวนหรือสอบปากคําพยาน ใหแจงใหพยานทราบวา
อนุกรรมการมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหปากคํา
อันเปนเท็จตออนุกรรมการอาจเปนความผิดตามกฎหมาย และเมือ่ มีการไตสวนหรือ
สอบปากคําพยานนัน้ ใหบนั ทึกปากคําตามประเด็นทีก่ าํ หนดไว เมือ่ ไดบนั ทึกปากคํา
เสร็จแลว ใหอานใหพยานฟงหรือจะใหพยานอานเองก็ได และใหพยานกับ
อนุกรรมการผูซึ่งไตสวนปากคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากมีผูอื่นรวมในการ
ไตสวนหรือสอบปากคําดวยก็ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย ซึ่งถาบันทึก
ปากคําพยานมีหลายหนาใหอนุกรรมการอยางนอย ๑ คนกับพยานลงลายมือชือ่ กํากับ
ไวในทุกหนา
ในบันทึกปากคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตอง
แกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลวใหใชวิ ธีขีดฆาหรือตกเติม และใหอนุกรรมการ
อยางนอย ๑ คนกับพยานลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่มีการขีดฆาหรือตกเติม
หากพยานไมยอมลงลายมือชือ่ ก็ใหบนั ทึกเหตุแหงการทีพ่ ยานไมยอมลงลายมือชือ่
ไวในบันทึกปากคํานั้นเพื่อใหปรากฏไวเปนหลักฐานดวย ถาพยานไมสามารถ
ลงลายมือชื่อได ใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการไตสวนจะงดไตสวนขอเท็จจริงหรือการ
รวบรวมพยานหลักฐานก็ไดในกรณีทเี่ ห็นวาการไตสวนขอเท็จจริงหรือการรวบรวม
พยานหลักฐานใดจะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชเปน
พยานหลักฐานสําคัญในประเด็นแหงคดี แตตอ งบันทึกเหตุนนั้ ไวในสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงดวย
(๖) การไต ส วนกรณี พ บว า ผู  ถู ก กล า วหาหรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ มี
พฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ
ก. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน ในกรณีที่มีการไตสวน
ขอเท็จจริงแลวพบวาผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในคดี
นั้นมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติและตองดําเนินการเพื่อบังคับเอากับทรัพยสินที่
เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกตินั้น ใหประธานอนุกรรมการรายงานใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐรายใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ก็ให
๕

๙๒
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขึ้นมาพิจารณาดําเนินคดี
ในกรณีดังกลาวตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ในกรณี
เชนวานี้ ใหใชพยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริงทีด่ ําเนินการมาแลว
เปนพยานหลักฐานของการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใหม
ข. เหตุแหงการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ของผูถ กู กลาวหาไวช่วั คราว
เมือ่ คณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบแลวพบวามีกรณีที่เปนเหตุใหตองยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหาไวชั่วคราวตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง๖ ให
คณะอนุกรรมการไตสวนรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบโดยพลัน ถา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหา
ไวชัว่ คราว และผูถูกกลาวหายื่นคํารองขอผอนผันเพือ่ ขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมปี ระกันหรือหลักประกัน หรือแสดงหลักฐานวาทรัพยสนิ นัน้
มิไดเกี่ยวของกับการรํ่ารวยผิดปกติใหคณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานตามคํารองขอดังกลาวเพื่อพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็วแลว
ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ค. การแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของผูถ กู กลาวหา ในการ
ไตสวนขอเท็จจริงกรณีกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ ถาปรากฏพยานหลักฐานนาเชื่อ
วาผูถูกกลาวหามีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ หรือเพื่อประโยชนแหงการไตสวน
ขอเท็จจริงในการพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ โดยในการไตสวนขอเท็จจริงหากมี
กรณีท่คี ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรสั่งใหผถู กู กลาวหาแสดงรายการทรัพยสนิ
และหนี้สิน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
เพื่อมีคําสัง่ ใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตนตามรายการ
วิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา ๓๐ วันแตไมเกิน ๖๐ วัน
โดยจะตองระบุในคําสัง่ ดังกลาวดวยวาการไมปฏิบัติตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. อาจเปนความผิดตามกฎหมาย ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ผี ถู กู กลาวหารองขอโดยแสดง
เหตุผลใหเปนที่พอใจแกคณะอนุกรรมการไตสวนไดวาตนไมสามารถแสดง
รายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ภายในระยะเวลาดังกลาวได คณะอนุกรรมการไตสวน
อาจขยายระยะเวลาแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ใหกบั ผูถ กู กลาวหาออกไปได
แตตองไมเกิน ๖๐ วัน
๖

บัญญัติวา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง

“ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใดของผูถูกกลาวหาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการรํ่ารวย
ผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ออกคําสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพยสินนัน้ ไวชั่วคราว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได”.
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินแลว ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรวบรวมบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยหากมีกรณีที่ตองใช
อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ใหเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาวเพื่อดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบนั้นตอไป
ง. กรณีเจาหนาทีข่ องรัฐมีสว นรวมในการกระทําความผิด ในกรณี
ทีก่ ารไตสวนขอเท็จจริงพบวาไดมเี จาหนาทีข่ องรัฐมีสว นรวมในการกระทําความ
ผิดในเรือ่ งทีอ่ ยูร ะหวางการไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสั่งใหไตสวนผูนั้น อนึ่ง ความขอนี้ใหใชบังคับ
กับกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใ ช หรือผูส นับสนุน รวมทั้งผูใ ห
ผูข อใหหรือรับวาจะใหทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดแกผดู าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น
ตามมาตรา ๖๖ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ หรือกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุน แลวแตกรณี
ในการไตสวนขอเท็จจริงหากคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาการให
ผูถ กู กลาวหายังคงปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือ
เปนอุปสรรคในการไตสวนขอเท็จจริง ก็ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาเพื่อสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน
เพื่อรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอไป
๔.๕) การแจงขอกลาวหาและสิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา
(๑) ขั้นตอนการแจงขอกลาวหา
เมือ่ องคคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา จากทางไตสวนขอเท็จจริง
มีพยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถ กู กลาวหาไดกระทําการ
อันมีมูลความผิด ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาพบ
และแจงขอกลาวหาใหผถู กู กลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถ กู กลาวหาทีจ่ ะชีแ้ จง
แกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหาภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกิน
๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับทราบขอกลาวหา
ในการแจงขอกลาวหานัน้ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดทําเปน
บันทึกการแจงขอกลาวหาระบุการกระทําและพฤติการณทงั้ หลายทีอ่ า งวาผูถ กู กลาวหา
กระทําความผิด ขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิด
การกระทํานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะทําให
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ผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี แตหากการแจงขอกลาวหาในกรณีรํ่ารวย
ผิดปกติ นอกจากจะตองกระทําการดังกลาวแลว ใหระบุขอ เท็จจริงและรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสนิ ที่ไดมาโดยมิชอบหรือพฤติการณท่เี ปนเหตุแหงการรํ่ารวยผิดปกติ
ใหชัดแจงดวยเพื่อทีจ่ ะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี โดยในกรณีที่
ปรากฏวา
- ผูถ กู กลาวหามารับทราบขอกลาวหาแตไมยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบขอกลาวหาใหคณะอนุกรรมการไตสวนจดแจงเหตุทผี่ ูถูกกลาวหาไมยอม
ลงลายมือชื่อไวในบันทึกการแจงขอกลาวหาดวยและใหรวมไวในสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริง โดยผูถูกกลาวหาอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับบันทึกการแจง
ขอกลาวหาแทนโดยใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบการแจงขอกลาวหาแลวก็ได
- ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาตามกําหนดนัดหรือ
ปรากฏวาผูถูกกลาวหาไมไดรับหนังสือ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนสงบันทึก
การแจงขอกลาวหาไปใหผูถูกกลาวหาทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ณ ทีอ่ ยูข องผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามหลักฐาน
ที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริง แตตองจดแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน
- ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาหรือไมไดรับหนังสือ
แจงใหมารับทราบขอกลาวหา ใหมีการปดประกาศหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามา
รับทราบขอกลาวหาไวโดยเปดเผยยังที่ทําการสํานักงาน ป.ป.ช. และภูมิลําเนาของ
ผูถูกกลาวหา โดยใหจดแจงการดําเนินการดังกลาวไวใหปรากฏเปนหลักฐานดวย
ทั้งนี้ โดยเมื่อลวงพนกําหนด ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ ดจัดสงบันทึก
การแจงขอกลาวหา แมจะไมไดรับบันทึกการแจงขอกลาวหาคืน หรือไมไดรับ
คําชี้แจงจากผูถ กู กลาวหา ใหถอื วาผูถ กู กลาวหาไดรบั ทราบขอกลาวหาและไมประสงค
ที่จะแกขอกลาวหา
(๒) สิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา
ในการชี้แจงแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาอาจแกขอกลาวหา
โดยทําเปนหนังสือหรือชี้แจงดวยวาจาก็ได และผูถ กู กลาวหามีสทิ ธินาํ ทนายความ
หรือบุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได ในกรณีท่ผี ถู กู กลาวหา
ประสงคที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาดวยวาจา ใหนําขอ ๔.๒) (๔) การไตสวนปากคํา
พยานมาใชบงั คับโดยอนุโลม ในกรณีนีผ้ ูถูกกลาวหารองขอขยายระยะเวลาชี้แจง
แกขอกลาวหาไดโดยอางเหตุผลและความจําเปนหากคณะอนุกรรมการไตสวน
เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรมจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแกขอ กลาวหา
หรือนําสืบแกขอกลาวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

ในการนําสืบแกขอ กลาวหา ผูถ กู กลาวหาจะอางพยานบุคคลหรือ
นําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอางพยานหลักฐานโดยขอใหคณะอนุกรรมการ
ไตสวนเรียกหรือไตสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได
(๓) สิทธิในการขอตรวจพยานหลักฐานในสํานวนของผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาแลว โดยกอนการ
ชีแ้ จงแกขอ กลาวหาผูถ กู กลาวหาอาจยืน่ คํารองขอเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลตอ
คณะอนุกรรมการไตสวนเพือ่ ขอตรวจพยานหลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง
เพือ่ ประกอบการชีแ้ จงแกขอ กลาวหาได ซึง่ คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตให
ผูถ กู กลาวหาตรวจพยานหลักฐานตามทีร่ อ งขอก็ได เวนแตเปนพยานหลักฐานที่
มี ผ ลกระทบต อ ความปลอดภั ย ของพยานบุ ค คล ผู  ก ล า วหา ผู  เ สี ย หาย
ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใด
เกีย่ วกับการกระทําผิดตามทีก่ ลาวหา หรือกระทบตอสาระสําคัญของสํานวนการ
ไตสวนขอเท็จจริงโดยประการอืน่ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีอาํ นาจทีจ่ ะปฏิเสธ
ไมอนุญาตใหมีการตรวจพยานหลักฐานตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ นอกจากนี้
ใหผูถูกกลาวหายังมีสิทธิขอจดบันทึกหรือคัดลอกเอกสารในสํานวนไดตามสมควร
เทาที่จะไมกระทบตอรูปคดีหรือการคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของ โดยผูถูกกลาวหา
อาจนําทนายความหรือบุคคลที่ไววางใจเขาชวยเหลือในการตรวจพยานหลักฐาน
ดวยก็ได
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นสมควรอาจทําการไตสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยการสอบปากคําพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึง
มีคําสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหนวยงานหรือบุคคลใด เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการวินจิ ฉัยคดีภายหลังจากทีม่ กี ารแจงขอกลาวหาใหผถู กู กลาวหาทราบ
และไดรับฟงคําชี้แจงแกขอกลาวหาโดยไดไตสวนพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา
แลวก็ได
๔.๖) การพิจารณาและสรุปสํานวน
ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดตามที่
มีการกลาวหา โดยหากไดไตสวนพยานหลักฐานของคูก รณีทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของในคดี
และเห็นวาการไตสวนขอเท็จจริงไดขอ เท็จจริงเพียงพอตอการวินจิ ฉัยมูลความผิด
ของผูถ กู กลาวหาแลว ก็ใหมกี ารพิจารณาวินจิ ฉัยความผิดของผูถ กู กลาวหาและ
บุคคลที่ มีส วนเกี่ยวข อ งกั บการกระทําความผิด ทั้งในปญหาข อเท็จจริงและ
ขอกฎหมายที่ปรากฏในสํานวนคดีโดยเร็ว
ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนประชุมปรึกษาเพือ่ พิเคราะหชงั่ นํา้ หนัก
พยานหลักฐานทัง้ ปวงจากขอกลาวหา คําแกขอ กลาวหา ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
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ทีเ่ กี่ยวของซึ่งไดจากการไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการ
อันเปนมูลความผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร หรือมีมติวาสมควรดําเนิน
คดีอาญา คดีรํา่ รวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินัยกับผู ถูกกลาวหาหรือไม
พรอมดวยเหตุผลในการพิจารณาทําความเห็นและพยานหลักฐานประกอบ
คําวินิจฉัย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง และใหจัดทําสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช.
ทัง้ นี้ เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไดรบั สํานวนการไตสวนขอเท็จจริงแลว
ใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
พิจารณาสํานวนแลว อาจมีมติใหคณะอนุกรรมการไตสวนทําการไตสวนขอเท็จจริง
เพิ่มเติมได
๔.๗) การดําเนินการเกี่ยวกับคดี๗
(๑) ในการปฏิบตั หิ นาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนเพือ่ ดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไตสวนขอเท็จจริง ให
อนุกรรมการมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย
โดยในการจับและคุมขังบุคคล อนุกรรมการผูทีไ่ ดรับมอบหมาย อาจรวมกับ
เจ า พนัก งานตํ า รวจหรื อ พนั ก งานสอบสวนหรื อ เจ า พนั ก งานอื ่น หรื อ แจ ง ให
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่นดําเนินการก็ได
(๒) ในกรณีท่มี เี หตุท่จี ะออกหมายจับหรือเมื่อปรากฏพยานหลักฐาน
ระหวางการไตสวนขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้วา
- ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด
- เมื่อมีหลักฐานตามสมควรโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถ กู กลาวหา
จะหลบหนี
- จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
- กอเหตุอันตรายประการอื่น หรือ
- เมื ่อ มี เ หตุ ท จี ่ ะออกหมายจั บ ได ต ามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
และคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาจําเปนจะตองมีการจับและ
ควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไว ก็ใหเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมาย
ใหอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดําเนินการเพื่อขอใหศาลที่มเี ขตอํานาจ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม.
๗
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

ออกหมายจับผูถ กู กลาวหามาเพือ่ ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป๘ ซึง่ ความดังกลาว
ใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหา
มีมูลและไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพื่อสงตั วไปยั งอัยการสูงสุดหรือ ตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ ดําเนินการฟองคดีตอ ศาลซึง่ มีเขตอํานาจดวยโดยอนุโลม
(๓) ในการจัดการตามหมายจับ หรือการจัดการใหไดตวั ผูถ กู กลาวหา
มาดําเนินคดีในระหวางการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากปรากฏพยานหลักฐาน
โดยชัดแจงวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดหรือมีพฤติการณที่จะหลบหนีไป
ในระหวางการไตสวน หรือไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพื่อสงตัวไปยัง
อัยการสูงสุดหรือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลซึ่งมี
เขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดการใหมี
การจับหรือควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาเพื่อดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนรวมกับเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอืน่ หรือ
แจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่น จัดการใหมี
การจับและควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไวหรือใหดาํ เนินการตามทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ การนําตัว
ผูถูกกลาวหามาฟองลงโทษก็ได
สําหรับในกรณีที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นระหวางคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด ใหมีการแตงตั้งผูแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบ
ดวยพนักงานเจาหนาทีห่ รือบุคคลทีเ่ คยเปนอนุกรรมการไตสวนในคดีนนั้ อยางนอย
๒ คน โดยอาจมีพนักงานไตสวนในสํานักกฎหมายและสํานักคดีรว มเปนคณะทํางาน
ดวยก็ได เพื่อทําหนาที่เปนคณะทํางานหรือฝายเลขานุการตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยคณะทํางานมีอํานาจหนาที่พิจารณาพยานหลักฐานที่
ไมสมบูรณและรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณและหาขอยุตเิ กีย่ วกับการดําเนินการ
ฟองคดีแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลหรือฟองคดีตอไป และในกรณี
ที่ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีได ใหสรุปขอเท็จจริงรวมทั้งขอกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
๕) พนักงานไตสวน
๕.๑) การแตงตั้งพนักงานไตสวน
ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอรายชื่อขาราชการในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึ้นไปและมีพื้นความรู
ในการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายจับเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีนั้น ใหระบุใน
คํารองขอดวยวาถาผูถูกกลาวหาหลบหนีไปในระหวางถูกดําเนินคดี มิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของ
อายุความ ตามความในมาตรา ๗๔/๑ หรือมาตรา ๙๘ ประกอบมาตรา ๗๔/๑ แลวแตกรณี.
๘
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ในระดับเนติบัณฑิต หรือมีคุณวุฒิดานกฎหมายและมีความรูและประสบการณ
ในการไตสวนและวินิจฉัยคดี หรือการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือการ
ใหความเห็นทางกฎหมาย โดยจะตองผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เพื่อใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามแตงตั้งให
เปนพนักงานไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีที่ไดรับมอบหมาย
ตอไปตามระเบียบนี้
๕.๒) การแต ง ตั ้ง องค ค ณะพนั ก งานไต ส วนเพื ่อ ดํ า เนิ น การไต ส วน
ขอเท็จจริงและรับผิดชอบสํานวนคดี
ในการพิจารณามอบหมายใหพนักงานไตสวนดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและเปนผูรับผิดชอบสํานวนในคดีแตละเรื่อง ใหผูอํานวยการสํานักที่
รับผิดชอบเปนผูมีอํานาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ แตงตั้ง
และมอบหมายคดีใหกับองคคณะพนักงานไตสวน เพื่อใหดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงตามอํานาจหนาที่ตอ ไป โดยใหคาํ นึงถึงความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม
เปนหลัก ซึ่งองคคณะพนักงานไตสวนทีไ่ ดรับแตงตั้งและมอบหมายจะมีจํานวน
เทาใดนั้นใหเปนไปตามความจําเปนเหมาะสมและปริมาณคดีตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็นสมควรแตงตั้ง โดยใหมีพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทําหนาที่
รับผิดชอบงานในองคคณะไตสวน
๕.๓) การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวน
(๑) กําหนดใหนาํ ความในขอ ๔) คณะอนุกรรมการไตสวน มาใชบงั คับ
กับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวนโดยอนุโลม
(๒) ใหพนักงานไตสวนทีไ่ ดรับมอบหมายในการดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริง มีอาํ นาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)๙ โดยในการไตสวน
ขอเท็จจริงตามที่ไดรบั มอบหมาย ใหพนักงานไตสวนผูร บั ผิดชอบสํานวนทําหนาที่
รับผิดชอบคดีและเปนฝายเลขานุการในองคคณะไตสวน และใหพนักงานไตสวน
ผูรับผิดชอบสํานวนหรือพนักงานไตสวนในองคคณะไตสวนมีอํานาจลงนามใน
หนังสือหรือคําสั่งเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ได
(๓) ในการปฏิบัติหนาทีข่ องพนักงานไตสวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหพนักงาน
ไตสวนมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย
(๔) ในกรณีท่อี งคคณะพนักงานไตสวนไดดาํ เนินการไตสวนขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงแลวองคคณะพนักงานไตสวนมีมติวาสมควร
ดําเนินคดีอาญา คดีร่าํ รวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินยั กับผูถ กู กลาวหาหากเปน
๙
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กรณีที่ผูถู กกลาวหาไมมารั บทราบข อกลาวหาโดยกรณีมี เหตุอันควรสงสัยวา
ผูถูกกลาวหานั้นจะหลบหนี และพนักงานไตสวนเห็นวามีความจําเปนตองจับ
ผูถ กู กลาวหามาเพือ่ ดําเนินคดี ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบใหพนักงานไตสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอใหศาลออกหมายจับผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
ในการจัดการตามหมายจับใหพนักงานไตสวนหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย
แจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอืน่ ดําเนินการแทน
หรื อ อาจร ว มดํ า เนิ น การกั บ เจ า พนั ก งานตํ า รวจหรื อ พนั ก งานสอบสวนหรื อ
เจาพนักงานอื่นก็ได แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว
(๕) ในกรณีทมี่ กี ารควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไวในอํานาจของศาลเนือ่ งจาก
มีการจับผูถูกกลาวหาไวตามหมายจับแลว ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงาน
อื่นมีอํานาจในการดําเนินการขอใหศาลควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวไดตอไปและ
ใหแจงพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว โดยไมตองสงตัวผูถูกกลาวหามาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการ ทั้งนี้ ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหได
ตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ยอมไมเปนการตัด
อํานาจขององคคณะพนักงานไตสวนในการจัดทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตาม
มาตรา ๕๐ เสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณา
๖) บทเฉพาะกาล
บรรดาการใด ๆ เกี่ยวกับการไตสวนขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการไปแลวหรือ
อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ และยังไมแลวเสร็จ ใหการ
ไตสวนขอเท็จจริงนัน้ มีผลสมบูรณเปนอันใชได และใหดาํ เนินการตอไปตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และระยะเวลาตามทีก่ าํ หนดไวในระเบียบนีโ้ ดยใหถอื วาการไตสวนขอเท็จจริง
ทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลวเปนสวนหนึง่ ของการไตสวนขอเท็จจริงตามระเบียบนี้ และใน
ระหวางทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิไดมกี ารจัดตําแหนงขาราชการในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมหรือในระหวางที่การจัดตําแหนงขาราชการยังไมแลวเสร็จ ใหพนักงาน
ไตสวนผูซึ่งไดรับแตงตั้งโดยผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดหรือที่อยู
ระหวางการดําเนินการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ไปกอนจนกวาจะมีการ
จัดตําแหนงแลวเสร็จและใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หมายเหตุ :
• ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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กฎกระทรวงการพิสจู นและการรับรองความเปน
คนไทยพลัดถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๕ ก หนา ๑๔

หลักการและเหตุผล
โดยที่มาตรา ๙/๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ บัญญัติใหการ
พิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามในกฎกระทรวงนี้
“คําขอ” หมายความวา คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
“ผูขอ” หมายความวา ผูขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
๒) หลักฐานประกอบการยื่นคําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ผูใดประสงคจะไดรับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใหยนื่ คําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่พรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ ดังตอไปนี้
(๑) รูปถายของผูข อ ใหใชรปู ถายที่ถา ยไวไมเกิน ๖ เดือนกอนวันยื่นคําขอ
ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาสีเขม และไมใส
ผาคลุมหนาหรือผาโพกศีรษะ เวนแตผซู ่งึ มีความจําเปนตามศาสนา นิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แตเปดใหเห็นหนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
จํานวน ๕ รูป สําหรับกรณีที่มีผูยื่นคําขอแทนใหยื่นจํานวน ๘ รูป
(๒) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผูข อ ไดแก ทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
ทีก่ รมการปกครองบันทึกไวในกลุมผูทีม่ ีเชือ้ สายไทย และบัตรประจําตัวทีร่ ะบุวา
ผูน ้ันมีเชื้อสายไทย และในกรณีท่มี ญ
ี าติสบื สายโลหิตหรือรวมวงศตระกูลกับผูข อซึ่ง
มีภมู ิลําเนาอาศัยอยูใ นราชอาณาจักรไทย ใหย่ืนหลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคล
ดังกลาว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่นของผูขอหรือญาติ
สืบสายโลหิตหรือรวมวงศตระกูลกับผูข อดังกลาว เชน สูตบิ ตั รหรือหนังสือรับรอง
การเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอืน่ ทีท่ างราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย
และเลขประจําตัวประชาชน ใหยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
โดยในกรณีที่มีการบันทึกทะเบียนประวัติของผูที่ประสงคจะขอ
รับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นไวในกลุมอื่นที่มิใชกลุมผูที่มีเชื้อสายไทย
หากผูน ้ันเห็นวาเปนการบันทึกโดยผิดหลง ใหผนู ้นั ยื่นคํารองขอแกไขใหถกู ตองตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรกอนมายื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้
(๓) หลักฐานแสดงผังเครือญาติของผูขอกับครอบครัวที่มีสัญชาติไทย
ทีอ่ าศัยอยูในราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มี
สัญชาติไทยหรือบุคคลที่นา เชื่อถือซึ่งมีสญ
ั ชาติไทยจํานวน ๒ คน หรือถามีหลักฐาน
การตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจนวาผูขอเปนญาติรวมสายโลหิตกับผูมี
สัญชาติไทยใหยื่นมาพรอมกับคําขอดวย
(๔) หลักฐานรับรองคุณสมบัติผูขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เชน หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา
ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณทีอ่ อกโดยสวนราชการ หนังสือรับรองซึ่ง
ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรเอกชนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
และอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาทีต่ ั้งอยู
หรือปฏิบัติงานในทองที่ที่ผูขอมีภูมิลําเนาอาศัยอยู
(๕) หนังสือรับรองวาตนเองมิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น โดยมีบุคคล
ที่นาเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจํานวน ๒ คนรับรอง
ทั้งนี้ ผูขอมีสิทธิอางวัตถุพยาน พยานแวดลอม หรือหนังสือรับรองของ
สถาบันหรือองคกรวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา หรือชาติพนั ธุ ที่ไดรบั การรับรองจากหนวยงานของรัฐ เพื่อเปนหลักฐาน
พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่นก็ได สวนในกรณีผขู อเปนบุคคลที่ยงั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ
หรือเปนคนไรความสามารถ ใหบิดาหรือมารดา ผูรับบุตรบุญธรรม ผูอนุบาล
หรือผูป กครองตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองเด็ก เปนผูย ่นื คําขอแทนได
๓) วิธีการในการยื่นคําขอเพื่อพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
(๑) ถาผูข อมีช่อื ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัตใิ นกรุงเทพมหานคร
ใหยืน่ คําขอตอผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน ณ ทีท่ ําการสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง
(๒) ถาผูข อมีช่อื ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอื่น ใหย่นื
คําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ณ ที่วา การอําเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอแหงทองที่ที่ผูขอมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
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ในกรณีจําเปนอยางยิ่ง นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภออาจใชดุลพินิจเพื่อใหมีการรับคําขอนอกสถานที่ที่กําหนดได ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนอยางยิง่ เชน กรณีทุพพลภาพ เจ็บปวยรายแรง
หรือชราภาพ และความสะดวกของราษฎรเปนสําคัญ
๔) การตรวจรับคําขอ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรบั คําขอพรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอครบถวน
ตามขอ ๒) แลว ใหออกใบรับใหแกผขู อไวเปนหลักฐาน และใหดาํ เนินการตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอของคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ
หากเห็นวา คําขอและหลักฐานประกอบคําขอถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการ
พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหดําเนินการสงคําขอตออธิบดีกรมการปกครอง
หรือผูวาราชการจังหวัด เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของคําขอ
ตามขอ ๕) ตอไป
แตหากคําขอหรือหลักฐานประกอบคําขอไมถกู ตองหรือไมครบถวน หรือ
พนักงานเจาหนาที่เห็นวา หลักฐานประกอบคําขอไมเพียงพอตอการพิสจู นความ
เปนคนไทยพลัดถิ่น อาจสอบสวนพยานบุคคลที่เกีย่ วของเพิ่มเติม ไดแก ผูย ่นื คําขอ
และบุคคลอื่นที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา สถานะบุคคลและ
จุดเกาะเกี่ยวที่สามารถพิสูจนการเปนผูมีเชื้อสายไทยของผูขอ หรือเรียกหลักฐาน
เพิ่มเติมโดยแจงเปนหนังสือใหผูขอทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอ
โดยกําหนดใหดําเนินการแกไขหรือสงหลักฐานเพิม่ เติมหรือใหพยานบุคคลมาให
ถอยคําภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจง โดยการเรียกหลักฐานและ
สอบสวนพยานบุคคลนั้น จะตองคํานึงถึงความมัน่ คงแหงราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนรวมถึงปจจัยแวดลอมและความเปนไปไดในการแสวงหาพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับผูขอประกอบกันดวย
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ไดรับ
เพิ่มเติม รวมทั้งสรุปผลการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวน เวนแตมีเหตุจําเปน
ที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดได ใหพนักงานเจาหนาที่
แจงผูขอทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา ในการนี้ใหขยายระยะเวลาดําเนินการ
ออกไปไดไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
๕) การตรวจสอบและพิจารณาคําขอของอธิบดีกรมการปกครองหรือผูวา ราชการ
จังหวัด
เมือ่ พนักงานเจาหนาทีด่ ําเนินการตามขอ ๔) เรียบรอยแลว ใหสงคําขอ
พรอมทัง้ หลักฐานทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด รวมทัง้ ผลการสอบสวนพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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เพิ่มเติมในกรณีที่มีการสอบสวนใหแกอธิบดีกรมการปกครองหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ภายใน ๗ วันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอและหลักฐานประกอบ
คําขอถูกตองและครบถวน หรือนับแตวนั ที่การตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ไดรบั
เพิ่มเติมแลวเสร็จ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและพิ จ ารณาความถู ก ต อ งของคํ า ขอและหลั ก ฐานที ่
เกี่ยวของทัง้ หมดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับเรื่องจากพนักงาน
เจาหนาที่
(๒) ส ง คํา ขอและหลั ก ฐานทั ้ง หมด รวมทั ้ง ความเห็ น ของอธิ บ ดี
กรมการปกครองหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น๑๐ภายใน ๗ วันนับแตวันทีก่ ารตรวจพิจารณาตาม (๑)
แลวเสร็จ
เมื่อฝายเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ได รั บ เรื ่อ งตาม (๒) แล ว ให ต รวจสอบความถู ก ต อ งและครบถ ว นของคํ า ขอ
และหลักฐานที่เกี่ยวของแลวจัดประชุมคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทย
พลัดถิ่นเพื่อพิจารณาคําขอภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ที่ไดตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว
ซึ่งการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นของผูขอรายใด คณะกรรมการ
รับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นจะเรียกหลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติม
ก็ได โดยใหนําความในขอ ๔) มาใชบังคับ
๖) มติของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
(๑) เมื่อคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น มีมติวาผูขอ
รายใดเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือรับรองความ
เปนคนไทยพลัดถิน่ ใหแกผนู น้ั ภายใน ๗ วันนับแตวนั ที่ไดมกี ารจัดทําและรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเสร็จ
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ การจัดทําและรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วัน
นับ แต วั น ทีค่ ณะกรรมการรั บ รองความเป น คนไทยพลั ด ถิ ่น มีม ติ พร อ มแจ ง
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่ผขู อมีช่อื ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัตเิ พื่อการ
ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกผขู อตามระเบียบที่ผอู าํ นวยการทะเบียน
กลางกําหนด
คณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๗ คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา
ดานประวัติศาสตรหรือกลุมชาติพันธุ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยูดวย เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมการ
ปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ.
๑๐

๑๐๔
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๒) กรณีคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาเห็นวา
ผูข อรายใดมิใชคนไทยพลัดถิ่น ใหอธิบดีกรมการปกครองแจงเปนหนังสือใหผขู อ
ทราบภายใน ๗ วันนับแตวนั ทีไ่ ดมกี ารจัดทําและรับรองรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบรอยแลว ทัง้ นี้ การจัดทํา
และรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นมีมติ โดยใหระบุเหตุผลขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
และขอกฎหมาย รวมทั้งวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวใน
หนังสือแจงดวย
ทั้งนี้ คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใบรับ และหนังสือรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ก.ค.
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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