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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
• ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๒ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติหนาที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการจัดใหมี
มาตรการหรือแนวทางที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งไดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงไว อีกทั้งไดบัญญัติใหรัฐ
มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมมี าตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวดตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงเปนการสมควรบัญญัติ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขึน้ ใหม
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ใหยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)
(๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
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(๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง
ใหพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชตอ ไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง
การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒) บทนิยามที่สําคัญ (มาตรา ๔)
“เจาพนักงานของรัฐ” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่ ง มี ตํ า แหน ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจํ า ผู  ป ฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่ หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนด
ใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
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(๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
รัฐสภา
“ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ” หมายความวา ผูด าํ รงตําแหนงในองคกร
อิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหหมายความ
รวมถึงผูวาการตรวจเงินแผนดินดวย ยกเวนกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)
“ผูชวยผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา ผูทําหนาที่ชวยเหลือผูบริหาร
ทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงผูทําหนาที่ชวยเหลือสภาทองถิ่นหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
“ผูดํารงตําแหนงระดับสูง ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
ซึง่ มิใชผดู าํ รงตําแหนงทางการเมืองสําหรับขาราชการพลเรือน และปลัดกระทรวง
กลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร
และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนา
หนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตไมรวมถึงผูว า การตรวจเงินแผนดิน
กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐ ผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให
ดําเนินการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะในฐานะ
เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว
“ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด
ในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณ
ทีอ่ าจทําใหผอู นื่ เชือ่ วามีตาํ แหนงหรือหนาทีท่ งั้ ทีต่ นมิไดมตี าํ แหนงหรือหนาทีน่ นั้
หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนง
หนาทีร่ าชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“รํา่ รวยผิดปกติ” หมายความวา การมีทรัพยสนิ มากผิดปกติ หรือมีทรัพยสนิ
เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมา
โดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหนาที่
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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หรื อ ใช อํ า นาจในตํ า แหน ง หน า ที่ รวมทั้ ง กรณี มี ท รั พ ย สิ น เพิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ
สืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย
๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๘)
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการ
ตามกฎหมายนี้
๔) กรณีการแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ
ในกรณีที่กฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนประการอื่น การใดที่กําหนดใหแจง
ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือ
สงหนังสือหรือเอกสารใหบคุ คลนัน้ ณ ภูมลิ าํ เนาหรือทีอ่ ยูท ปี่ รากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถอื วาไดแจง ยืน่ หรือสง
โดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว และในกรณีที่กฎหมายนี้กําหนดใหประกาศหรือ
เผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
๕) อํานาจในการกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในกรณีที่กฎหมายนี้กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเปนประกาศ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่ง แลวแตกรณี และถาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําสั่งนั้นใชบังคับแกบุคคลทั่วไป ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให
ดําเนินการประกาศตามขอ ๔) ดวย ทั้งนี้ ถาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนใหชัดเจนดวย
(มาตรา ๕ วรรคสอง)
๖) การใหความรวมมือและความชวยเหลือกันระหวางองคกรอิสระกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองใหความรวมมือและ
ความชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา
มีผกู ระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายอันอยูใ นหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรอิสระอืน่
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงองคกรอิสระที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
ตามหนาที่และอํานาจตอไปโดยไมชักชา

๑๐๘
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ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการเรื่องใดที่อยูใน
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเขาลักษณะเปนการกระทํา
ความผิดที่อยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่นดวย ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอื่นที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและไมซํ้าซอนกัน และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว
ให ป ระธานกรรมการมี อํ า นาจเชิ ญ ประธานองค ก รอิ ส ระอื่ น มาร ว มประชุ ม
เพื่อหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได และใหองคกรอิสระทุกองคกรปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว (มาตรา ๖)
๗) บทยกเวนมิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา
เรื่องอายุความการลงโทษในคดีอาญามาใชบังคับ
ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายนี้ ถาผูถ กู กลาวหาหรือจําเลยหลบหนี
ไปในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาของศาล กฎหมายมิให
นับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ
และเมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําเลย ถาจําเลยหลบหนีไปในระหวาง
ตองคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหลงโทษ มิใหนาํ บทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๘ มาใชบังคับ (มาตรา ๗)
๘) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (หมวด ๑,
สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๓)
๘.๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนที่ ๑, มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๒๗)
๘.๑.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวย
กรรมการจํานวน ๙ คน ซึง่ พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ ตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา โดยผูซึ่งไดรับการสรรหา
ตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย บัญชี
เศรษฐศาสตร การบริหารราชการแผนดิน หรือการอื่นใดอันเปนประโยชน
ตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต และตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ รวมทั้งตองไมมี
ลักษณะตองหามตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑ ดวย ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดให
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง ๗ ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว (มาตรา ๑๘)
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๘.๑.๒) กรณีกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙
(๒) หรือ (๓)๑
เมือ่ มีผรู อ งขอโดยมีหลักฐานตามสมควรวากรรมการผูใ ด
พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่อง
ตอประธานกรรมการสรรหาภายใน ๕ วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ และให
คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัยใหถือเสียง
ขางมาก ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๒๐)
๘.๑.๓) การหยุดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ป.ป.ช.
ในกรณีทกี่ รรมการตองหยุดปฏิบตั หิ นาทีเ่ พราะถูกกลาวหา
และศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ประทับฟอง และมีกรรมการเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่ง ใหประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเชนเดียวกับกรรมการทําหนาที่เปนกรรมการ เปนการชั่วคราวใหครบ
๙ คน โดยใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งทําหนาที่ในฐานะกรรมการจนกวากรรมการที่ตน
ทําหนาทีแ่ ทนจะปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด หรือจนกวาจะมีการแตงตัง้ ผูด าํ รงตําแหนงแทน
(มาตรา ๒๑)
๘.๒) หนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนที่ ๒, มาตรา ๒๘
ถึงมาตรา ๔๑)
๘.๒.๑) อํานาจหนาที่ทั่วไปของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) ไตสวนและมีความเห็นกรณีมกี ารกลาวหาผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูใด
มีพฤติการณราํ่ รวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบตั หิ นาที่ หรือใชอาํ นาจ
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
(๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม

มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑
ฯลฯ
ฯลฯ.

๑

๑๑๐
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(๓) กํ า หนดให ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาหนาที่ของรัฐ ยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมทั้ง
ตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว
(๔) ไตสวนเพื่อดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่กฎหมายนี้
กําหนด หรือที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
(๕) หนาที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ (๔) ใหรวมถึง
การดําเนินการกับบุคคลอืน่ ซึง่ เปนตัวการ ผูใ ช หรือผูส นับสนุน รวมทัง้ ผูใ ห ผูข อให
หรือรับวาจะใหหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วของกับการใหทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
แกบคุ คลตาม (๑) (๒) และ (๔) เพือ่ จูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิง
การกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายดวย (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐)
๘.๒.๒) หน า ที่ แ ละอํ า นาจเสนอมาตรการ ความเห็ น และ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) ปรับปรุงการปฏิบตั ริ าชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปราม
การทุจริต การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการหรือการกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
(๒) จัดใหมมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ปองกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนอยางเขมงวด
(๓) เสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือมาตรการใดที่เปนชองทางใหมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
หรือเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐไมอาจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีตอราชการได
๘.๒.๓) อํานาจและหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น มาใหถอยคํา
หรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประโยชนในการไตสวน
(๒) ใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ มาเพื่อประโยชนในการไตสวน
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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(๓) ดําเนินการขอใหศาลทีม่ เี ขตอํานาจออกหมายเพือ่ เขาไป
ในเคหสถาน สถานทีท่ าํ การ หรือสถานทีอ่ นื่ ใด รวมทัง้ ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาที่มีการ
ประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยาน
หลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวน และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ในเวลาดังกลาว ใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(๔) มีคําสั่งใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิน่ หรือหนวยงานเอกชนชีแ้ จงขอเท็จจริง อํานวยความสะดวก
หรือใหความชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๕) จางทีป่ รึกษาหรือผูเ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบหาขอมูล
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ หนี้ สิ น และการดํ า เนิ น คดี ใ นการติ ด ตามทรั พ ย สิ น
ในตางประเทศได
๘.๒.๔) กรณี มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า มี ก ารดํ า เนิ น การอย า งใด
ในหนวยงานของรัฐอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือสอวาอาจมีการทุจริต
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอนั ควรสงสัยวามีการ
ดําเนินการอยางใดในหนวยงานของรัฐอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือสอวาอาจ
มีการทุจริต ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว ถาผลการ
ตรวจสอบปรากฏวากรณีมเี หตุอนั ควรระมัดระวัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู มีหนังสือ
แจงใหหนวยงานของรัฐดังกลาวและคณะรัฐมนตรีทราบ พรอมดวยขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไข โดยหนวยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมหี นาทีต่ อ งดําเนินการ
ตามควรแกกรณีเพือ่ ปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายตอประโยชน
ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถาไมเกีย่ วกับความลับของทางราชการใหเปดเผย
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย (มาตรา ๓๕)
๘.๒.๕) บทต อ งห า มและเงื่ อ นไขในการเป ด เผยข อ มู ล เฉพาะ
ของบุคคล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจาหนาที่ และบุคคล
ซึง่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงตัง้ หรือมอบหมายใหปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางใด จะเปดเผย
ขอมูลซึ่งมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคลบรรดาที่ไดมาจากการปฏิบัติ
หนาทีม่ ไิ ด โดยการเปดเผยขอมูลการดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแตละ
ขัน้ ตอน หามเปดเผยขอมูลทีเ่ ปนรายละเอียดของผูก ลาวหา ผูแ จงเบาะแส และ
ผูซ งึ่ เปนพยาน หรือกระทําการใดอันจะทําใหทราบรายละเอียดเกีย่ วกับบุคคล
ดังกลาว การเปดเผยขอมูลอืน่ ใดเพือ่ ใหสาธารณชนไดทราบ ใหอยูภ ายใตเงือ่ นไข
ดังตอไปนี้

๑๑๒
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(๑) ในชัน้ กอนการไตสวน หามเปดเผยชือ่ ผูถ กู รอง เวนแต
มีเหตุอนั จําเปนเพือ่ ประโยชนในการไตสวนหรือไตสวนเบือ้ งตน และไดรบั อนุญาต
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว
(๒) เมื่อไดดําเนินการไตสวนหรือไตสวนเบื้องตนแลวมี
พยานหลักฐานพอสมควรกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
(๓) เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นหรือวินจิ ฉัยวา
ผูถูกกลาวหามีพฤติการณการกระทําความผิด ใหเปดเผยความเห็นหรือ
คําวินจิ ฉัยได เวนแตจะเปดเผยชือ่ ผูก ลาวหา ผูแ จงเบาะแสและผูซ งึ่ เปนพยานมิได
และตองไมกระทบตอรูปคดีหรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคล
ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ กฎหมายยังไดกําหนดหามมิใหมีการเปดเผยหรือเผย
แพรขอมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ การสอบสวน การไตสวน หรือ
การไตสวนเบือ้ งตน รวมทัง้ บรรดาเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ สอบสวน
ไตสวน หรือไตสวนเบือ้ งตนทีอ่ ยูร ะหวางการดําเนินการจนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะไดพจิ ารณาและมีมติในเรือ่ งดังกลาวแลว เวนแตจะเปนการเปดเผยเพือ่ ประโยชน
ในการไตสวนหรือไตสวนเบื้องตน โดยใหถือวาเปนความลับของทางราชการ
(มาตรา ๓๖)
โดยในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลอันเปนการฝาฝนตาม
ความในขอนี้ กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาตัว
ผูเปดเผยขอมูลโดยเร็ว หากตรวจสอบพบใหดาํ เนินการทางวินยั แกผทู เี่ ปดเผย
ขอมูล หากเปนกรณีทกี่ ระทําโดยจงใจใหถอื วาเปนความผิดทางวินยั อยางรายแรง
ทั้งนี้ หากเลขาธิการไมดําเนินการตรวจสอบใหถือวาเปนความบกพรองของ
เลขาธิการ และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี
(มาตรา ๓๗)
๘.๒.๖) อํานาจออกหมายจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหา
ในระหวางการไตสวน หรือเมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ ลู
วาผูใ ดกระทําความผิดและความผิดนัน้ มีโทษทางอาญา หากมีเหตุอนั ควรเชือ่
วาผูถูกกลาวหาจะหลบหนี กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายมีอํานาจดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ออกหมายจับและควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไว โดยในการจับและควบคุมตัวบุคคล
ดังกลาวนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายพนักงานเจาหนาที่ พนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการแทนก็ได และให
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

พนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดังกลาว เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้
ในการจับ คุมขังและการปลอยชั่วคราว ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีทมี่ กี ารกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ เกิดขึน้
ในลักษณะความผิดซึง่ หนา ใหกรรมการ พนักงานไตสวนทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญมีอํานาจจับกุมตัว
ผูกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายของศาล และเมื่อจับไดแลวใหสงมอบ
ใหพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(มาตรา ๓๙)
๘.๓) การตรวจสอบการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนที่ ๓,
มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๕)
กฎหมายกําหนดใหกรรมการมีหนาทีย่ นื่ บัญชีทรัพยสนิ และหนีส้ นิ
ของตน คูส มรส๒ และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ รวมทัง้ ทรัพยสนิ ทีม่ อบหมาย
ใหอยูใ นความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอืน่ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
ตอประธานวุฒสิ ภา โดยใหนาํ ความในหมวด ๕ การดําเนินการเกีย่ วกับทรัพยสนิ
มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนอํานาจของประธานวุฒสิ ภา ทัง้ นี้ ใหประธานวุฒสิ ภา
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบเบื้องตน
กอนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา (มาตรา ๔๒)
ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการที่กรรมการ
ผูใ ดจงใจไมยนื่ บัญชีทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ตอประธานวุฒสิ ภา หรือจงใจยืน่ บัญชี
แสดงรายการทรัพยสนิ หรือหนีส้ นิ อันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงทีค่ วรแจง
ใหทราบและมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสิน
หรือหนี้สิน ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดี
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองตอไป ทัง้ นี้ ใหนาํ ความ
ในมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๔๓)
ในกรณีทปี่ รากฏวากรรมการผูใ ดรํา่ รวยผิดปกติ กฎหมายกําหนดให
ประธานวุฒิสภาสงสํานวนพรอมดวยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภา
เพื่อแจงใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป (มาตรา ๔๔)
คูสมรสดังกลาวใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด.
จุลนิติ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
๑๑๔
๒
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สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ สมาชิ ก ของ
ทั้งสองสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทัง้ สองสภาหรือประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไมนอ ยกวา ๒๐,๐๐๐ คน
มีสทิ ธิเขาชือ่ กลาวหาวากรรมการผูใ ดมีพฤติการณราํ่ รวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่
หรือจงใจปฏิบตั หิ นาทีห่ รือใชอาํ นาจขัดตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยยื่นตอ
ประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการกระทําตามทีถ่ กู กลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรือ่ งไปยัง
ประธานศาลฎีกาเพือ่ ตัง้ คณะผูไ ตสวนอิสระตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง และใหนาํ ความ
ในขอ ๑๐.๒) มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยการกลาวหาดังกลาว ใหรวมถึง
การเขาชื่อกลาวหาวากรรมการและบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
ในการกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดแกกรรมการ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ
ประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย (มาตรา ๔๕)
๙) การไตสวน (หมวด ๒, มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๗๕)
๙.๑) การยื่นพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา
ในการดําเนินการไตสวนหรือไตสวนเบือ้ งตน คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน หรือพนักงานไตสวน แลวแตกรณี
ตองดําเนินการเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น ไมวา
จะเปนคุณหรือเปนโทษตอผูถูกกลาวหา โดยพยานหลักฐานใดทีผ่ ถู กู กลาวหา
นําสง คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน หรือ
พนักงานไตสวนจะไมรับดวยเหตุลวงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได เว น แต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชม้ี ลู แลว หรือเห็นวาผูถ กู กลาวหาจงใจประวิงเวลา
หรือใชสิทธิโดยไมสุจริต
ในกรณีทผี่ ถู กู กลาวหาขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไตสวน หรือหัวหนาพนักงานไตสวนเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด
ให ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ พนั ก งานไต ส วนดํ า เนิ น การตามที่ ร  อ งขอ
แตผถู กู กลาวหาตองรองขอภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงขอกลาวหา เวนแต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หรือกรรมการที่กํากับดูแลเห็นวา
ผูถูกกลาวหาจงใจประวิงเวลา หรือใชสิทธิโดยไมสุจริต หรือบุคคลหรือเอกสาร
ที่ขอใหเรียกนั้นไมมีผลตอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตตองบันทึก
เหตุนนั้ ไวในสํานวนการไตสวนหรือรายงานการไตสวนเบือ้ งตนดวย (มาตรา ๔๖)
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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๙.๒) ระยะเวลาในการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวาจะมีการ
กล า วหาหรื อ ไม ว  า มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ที่ อ ยู  ใ นหน า ที่ แ ละอํ า นาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ดํ า เนิ น การตามหน า ที่
และอํานาจโดยพลัน โดยในกรณีที่จําเปนตองมีการไตสวน ตองไตสวนและมี
ความเห็นหรือวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด ซึ่งตองไมเกิน ๒ ปนับแตวันเริ่มดําเนินการไตสวน แตในกรณีที่มี
เหตุจาํ เปนอันไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จได คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเปนไดแตรวมแลวตองไมเกิน ๓ ป เวนแตเปนเรื่อง
ทีจ่ าํ เปนตองเดินทางไปไตสวนในตางประเทศ หรือขอใหหนวยงานของตางประเทศ
ดําเนินการไตสวนให หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากตางประเทศ จะขยาย
ระยะเวลาออกเทาที่จําเปนก็ได
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากผูวาการ
ตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว า มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได ว  า การใช จ  า ยเงิ น แผ น ดิ น
มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ
ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาย และเป น กรณี ที่ ผู  ว  า การ
ตรวจเงินแผนดินไมมีอํานาจจะดําเนินการใดได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการไตสวนโดยพลัน โดยใหถอื วาเอกสารและหลักฐานทีผ่ ว ู า การตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําขึน้ เปนสวนหนึง่ ของสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายใตกาํ หนดอายุความขางตน เมือ่ พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว
ตาม (๑) หรือตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้แลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคง
มีหนาที่และอํานาจที่จะดําเนินการไตสวน และมีความเห็น หรือวินิจฉัย หรือ
ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป แตใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
สอบสวนและดําเนินการลงโทษผูท เี่ กีย่ วของตามควรแกกรณีโดยเร็ว (มาตรา ๔๘)
๙.๓) เหตุที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคําสั่งไมรับเรื่องใดไวพิจารณา
เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การตามหน า ที่ แ ละอํ า นาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวาจะเปนกรณีที่มีการกลาวหาหรือไม ใหเลขาธิการ
หรื อ ผู  ที่ เ ลขาธิ ก ารมอบหมายตรวจสอบเบื้ อ งต น ก อ นตามหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หากตรวจสอบเบื้องตนแลวพบวา
(๑) มีขอมูลหรือรายละเอียดไมเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป
(๒) ความผิ ด ที่ ก ล า วหานั้ น ไม ไ ด อ ยู  ใ นหน า ที่ แ ละอํ า นาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
(๓) เปนเรื่องที่หามไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไวพิจารณา
ตามขอ ๙.๕.๑) หรือขอ ๙.๕.๒) (๑)

๑๑๖
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กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการหรือผูท่ีเลขาธิการมอบหมายเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ พิจารณาไมรบั เรือ่ งดังกลาวไวพจิ ารณาตามระยะเวลา
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีคําสั่งไมรับเรื่องไวพิจารณาแลว ถาเปนกรณีที่มีคํากลาวหา ใหมีหนังสือแจง
ใหผกู ลาวหาทราบ โดยผูก ลาวหาซึง่ ไมเห็นดวยกับคําสัง่ ไมรบั เรือ่ งไวพจิ ารณา
ของกรรมการ อาจมีหนังสือขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนคําสัง่ นัน้
ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง แตทั้งนี้ คํากลาวหาใดที่ไมมีเหตุ
ที่ไมรับไวพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) กฎหมายก็ใหดําเนินการไตสวนตอไป
๙.๔) กระบวนการไตสวนเบื้องตน
๙.๔.๑) กระบวนการไตสวนเรื่องทั่วไป
ในการไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมาย
เลขาธิการ หัวหนาพนักงานไตสวน หรือพนักงานไตสวน เปนผูไตสวน
เบือ้ งตนได กฎหมายไดกาํ หนดใหดาํ เนินการเปนคณะ ประกอบดวย เลขาธิการ
หรือหัวหนาพนักงานไตสวนเปนหัวหนา พนักงานไตสวนอยางนอย ๑ คน
รวมเปนคณะ และอาจมีผูชวยพนักงานไตสวนหรือพนักงานเจาหนาที่เพื่อชวย
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได และในการไตสวนปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน
ตองกระทําโดยเลขาธิการ หัวหนาพนักงานไตสวนหรือพนักงานไตสวน ๑ คน
และผูชวยพนักงานไตสวนหรือพนักงานเจาหนาที่อีก ๑ คน ทั้งนี้ การไตสวน
เบื้องตนตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทํารายงานการไตสวนเบื้องตนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย แตอาจ
ขยายระยะเวลาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรบั เรือ่ งใดไวพจิ ารณาแลว
หากไมสามารถดําเนินการตอไปไดเพราะเหตุขาดอายุความ อันเนื่องมาแต
การมิไดปฏิบัติตามระยะเวลาในขอ ๙.๒) (๑) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งยุติ
การดําเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความดังกลาวเกิดจากความผิด หรือ
จงใจปลอยปละละเลย หรือประมาทเลินเลอของผูใด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการเพื่อลงโทษผูนั้นโดยเร็ว (มาตรา ๕๐)
๙.๔.๒) กระบวนการไตสวนเรื่องสําคัญ
ในการไต ส วนเรื่ อ งใดที่ เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ มี ผ ลกระทบ
อยางกวางขวาง หรือเปนกรณีมีการไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ กฎหมายกําหนด
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนเอง หรือจะแตงตั้งกรรมการ
ไมนอ ยกวา ๒ คนและบุคคลอืน่ เปนคณะกรรมการไตสวนก็ได ซึง่ คณะกรรมการ
ไตสวนตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทําสํานวนการไตสวนเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณา ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา ๕๑)
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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๙.๕) บทตองหามของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการรับหรือยกเรื่องขึ้น
พิจารณา
๙.๕.๑) กฎหมายไดกําหนดหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ
หรือยกเรื่องที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา
(๑) เรื่องที่มีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจ ฉัย เสร็จ เด็ด ขาดแลว เวนแตจะไดพยาน
หลั ก ฐานใหม อั น เป น สาระสํ า คั ญ แก ค ดี ซึ่ ง อาจทํ า ให ผ ลของคํ า วิ นิ จ ฉั ย
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป
(๒) เรื่องที่เปนคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาล
ประทับฟองหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตคดีนั้นไดมีการ
ถอนฟ อ งหรื อ ทิ้ ง ฟ อ ง หรื อ เป น กรณี ที่ ศ าลยั ง มิ ไ ด วิ นิ จ ฉั ย ในเนื้ อ หาแห ง คดี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากลาวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได
(๓) ผูถ กู รองหรือผูถ กู กลาวหาตาย เวนแตเปนกรณีราํ่ รวย
ผิดปกติ (มาตรา ๕๔)
๙.๕.๒) กฎหมายไดกําหนดหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ
หรือยกเรื่องที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา เวนแตมีหลักฐานปรากฏ
ชัดแจงและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาเปนกรณีทเี่ ปนการกระทําทีก่ อ ใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง
(๑) เรือ่ งทีล่ ว งเลยมาแลวเกิน ๑๐ ปนบั แตวนั เกิดเหตุจนถึง
วันที่มีการกลาวหา
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวามีการดําเนินการ
ตอผูถูกรองหรือผูถูกกลาวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเปนไปโดยชอบแลว
และไมมีเหตุอันควรสงสัยวาการดําเนินการนั้นไมเที่ยงธรรม
(๓) ผูถ กู รองหรือผูถ กู กลาวหาพนจากการเปนเจาพนักงาน
ของรัฐหรือพนจากตําแหนงทีถ่ กู กลาวหาไปแลวเกิน ๕ ป ในกรณีทมี่ กี ารพิจารณา
เรื่องภายในกําหนดเวลา แมจะพนกําหนดเวลา ๕ ปแลวก็ใหมีอํานาจดําเนินการ
ตอไปได (มาตรา ๕๕)
๙.๖) บทตองหามของกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน
พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนา
พนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูช ว ยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งมีเหตุดังตอไปนี้ เขารวมดําเนินการไตสวน พิจารณาหรือวินิจฉัยคดี

๑๑๘
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(๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง
ทีก่ ลาวหาในฐานะอืน่ ทีม่ ใิ ชในฐานะกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนาพนักงาน
ไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่มากอน
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูก ลาวหาหรือเปนคูส มรส บุพการี ผูส บื สันดาน หรือพีน่ อ ง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๕) มี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด ในฐานะญาติ ห รื อ เป น หุ  น ส ว นหรื อ
มีผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
ในการดําเนินการในเรื่องใด กรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนา
พนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่
ผูใ ดมีเหตุตาม (๑) ถึง (๕) ในเรือ่ งนัน้ ใหผนู น้ั แจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายโดยเร็ว และระหวางนั้นหามมิใหบุคคล
ดังกลาวยุง เกีย่ วกับการดําเนินการใด ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ จนกวาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจะวินิจฉัย ซึ่งตองวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
ทัง้ นี้ ผูถ กู กลาวหาหรือผูม สี ว นไดเสียจะคัดคานกรรมการ กรรมการ
ไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งมีเหตุตาม (๑) ถึง (๕)
ก็ได โดยยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
โดยในระหวางที่รอการวินิจฉัย ใหกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนาพนักงาน
ไตสวน พนักงานไตสวน ผูช ว ยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึง่ ถูกคัดคาน
ระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอน (มาตรา ๕๖)
๙.๗) กรณีผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการดวยเหตุ
อื่นใดในระหวางการไตสวน
(๑) ในระหวางการไตสวน หากปรากฏวาผูถ กู กลาวหาพนจากตําแหนง
หรือพนจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนเพื่อดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือ
ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน แลวแตกรณี ตอไปได
(๒) ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการ
อันเนื่องมาจากความตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวน
ในขอกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตอไปได (มาตรา ๕๗)
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๙.๘) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล
ใหสํานักงานแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วซึ่งตองไมชากวา ๑๕ วันนับแต
วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ และใหเปดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไป เวนแตเปนกรณีการดําเนินการสอบสวน
กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากเจาหนาที่ของรัฐตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสี่ (มาตรา ๕๘)
๙.๙) กรณีเจาพนักงานของรัฐถูกกลาวหา
ในการกลาวหาเจาพนักงานของรัฐบรรดาที่อยูในหนาที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายกําหนดใหยนื่ คํากลาวหาตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือสํานักงาน
โดยภายใตบังคับขอ ๙.๕.๒) การกลาวหาเจาพนักงานของรัฐ
กฎหมายกําหนดใหกลาวหาในขณะทีผ่ ถู กู รองเปนเจาพนักงานของรัฐ หรือพน
จากการเปนเจาพนักงานของรัฐไมเกิน ๕ ป แตกไ็ มตดั อํานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทีจ่ ะยกคํากลาวหาทีไ่ ดมกี ารกลาวหาไวแลวหรือกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัย
ขึ้นไตสวนได ซึ่งตองไมเกิน ๑๐ ปนับแตวันที่ผูถูกรองพนจากการเปน
เจาพนักงานของรัฐหรือพนจากตําแหนงดังกลาว แลวแตกรณี
ทัง้ นี้ ในกรณีทไี่ ดมกี ารยกคํากลาวหาขึน้ พิจารณาหรือกรณีทยี่ กเหตุ
อันควรสงสัยขึน้ ไตสวนภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอาํ นาจดําเนินการกับเจาพนักงานของรัฐอืน่ ซึง่ เปนตัวการ ผูใ ช หรือผูส นับสนุน
ในเรื่ อ งนั้ น ได ด  ว ย ไม ว  า ผู  นั้ น จะพ น จากการเป น เจ า พนั ก งานของรั ฐ หรื อ
พนจากตําแหนงดังกลาวแลวก็ตาม (มาตรา ๕๙)
๙.๑๐) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ
(๑) กรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหพนักงานสอบสวน
เปนผูดําเนินการ
ในกรณีทผี่ เู สียหายไดรอ งทุกขหรือมีผกู ลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในขอหาใด ๆ
บรรดาทีอ่ ยูใ นหนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายกําหนดให
พนักงานสอบสวนแสวงหาขอเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องตน
แลวสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับการรองทุกข
หรือกลาวโทษ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวาเรื่อง
ที่ไดรับมาไมอยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแมจะอยู
ในหนาที่และอํานาจแตเปนเรื่องไมรายแรงที่เปนการกลาวหาเจาพนักงาน

๑๒๐
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ของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายใหพนักงานสอบสวน
เปนผูดําเนินการ ก็ใหสงเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่องจากพนักงานสอบสวน โดยจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ใหพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติดวยก็ได
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจะตองขอใหศาลออกหมายจับบุคคล
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจชัน้ ผูใ หญมอี าํ นาจยืน่ คํารองตอศาลทีม่ เี ขตอํานาจเพือ่ ใหออกหมายจับ
บุคคลดังกลาวได หรือในกรณีทมี่ เี หตุจาํ เปนอยางอืน่ ทีจ่ ะจับโดยไมมหี มายจับได
ใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคล
ดังกลาวได
ในกรณีท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดจับบุคคล
ดังกลาวไว กฎหมายกําหนดใหสงตัวผูถูกจับพรอมทั้งบันทึกการจับมายัง
พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแตเวลา
ที่ผูถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน โดยมิใหนับระยะเวลาเดินทาง
ตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับจากที่จับมายังที่ทําการของพนักงานสอบสวน รวมเขา
ในกําหนดเวลา ๔๘ ชั่วโมงนั้นดวย ในกรณีที่ไมจําตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปลอยตัวผูถ กู จับไปโดยมีประกัน หรือไมมปี ระกันก็ได
แตในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ยืน่ คํารองตอศาลเพือ่ ใหศาลออกหมายขังผูถ กู จับไวได ตามหลักเกณฑ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับ
ความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น (มาตรา ๖๑)
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณา
เห็นสมควร อาจสงเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามขอ ๘.๒.๑) (๒) และ (๔) ที่มิใชความผิดรายแรงใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาตอไปก็ได (มาตรา ๖๓)
(๒) กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนผูดําเนินการ
ในกรณีทเ่ี จาหนาทีข่ องรัฐซึง่ ดํารงตําแหนงตัง้ แตอาํ นวยการ
ระดับสูงหรือเทียบเทาลงมามีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด หรือเจาหนาที่
ของรัฐถูกกลาวหาวากระทําผิดในเรือ่ งทีม่ ใิ ชเปนความผิดรายแรง บรรดาทีอ่ ยู
ในหนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามกฎหมายวาดวย
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได โดยใหสํานักงานดําเนินการสงเรื่องที่คณะกรรมการ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑

105-144-MAC6.indd 121

จุลนิติ

๑๒๑

11/13/18 3:40 PM

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ป.ป.ช. ไดรับไวใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐเพื่อดําเนินการตอไปภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สํานักงานไดรับเรื่อง
ในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจดังกลาว กฎหมาย
กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ (มาตรา ๖๒)
(๓) กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนของผูถูกรองเปนผูดําเนินการ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นวาเรื่อง
ที่มีการกลาวหาเรื่องใดมิใชเปนความผิดรายแรง หรือกลาวหาในเรื่องที่มิได
อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนของผูถูกรอง
ดําเนินการทางวินัยไปตามหนาที่และอํานาจก็ได (มาตรา ๖๔)
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการ
ไปตามหนาทีแ่ ละอํานาจของตนและรายงานผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
แตในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเห็นดวยกับผลการดําเนินการตาม
รายงานดังกลาว หรือมีกรณีเห็นวาผูถูกรองอาจไมไดรับความเปนธรรม
หรือการดําเนินการนั้นจะไมเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
สั่งการอยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจเรียกสํานวนการไตสวนหรือสอบสวนมา
เพื่อดําเนินการได โดยจะดําเนินการไตสวนใหมทั้งหมด หรือนําผลการไตสวน
หรือสอบสวนของหนวยงานของรัฐนัน้ ทัง้ หมดหรือบางสวนมาถือเปนการไตสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได (มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖)
๙.๑๑) กรณีปรากฏพฤติการณนา เชือ่ วาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ
หรือซุกซอนทรัพยสิน
ในกรณีทปี่ รากฏจากการไตสวนหรือไตสวนเบือ้ งตนวามีพฤติการณ
นาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินที่ผูถูกกลาวหา
ไดใชในการกระทําความผิดหรือทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาโดยมิชอบ เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดที่อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการรํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มี อํ า นาจสั่ ง ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น นั้ น ไว ชั่ ว คราว แต ไ ม ตั ด สิ ท ธิ
ผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอรับทรัพยสินนั้น
ไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได
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(๒) ในกรณี ท่ี เ ป น ทรั พ ย สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การรํ่ า รวยผิ ด ปกติ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไว
ชัว่ คราวเปนเวลาไมเกิน ๑ ปนบั แตวนั ยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคาํ พิพากษา
ถึงที่สุดใหยกฟองคดีนั้น แตถาเจาของหรือผูครอบครองพิสูจนไดวาทรัพยสิน
ทีถ่ กู ยึดหรืออายัดชัว่ คราวมิไดเกีย่ วของกับการรํา่ รวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน รวมทั้งไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหา
ที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมี
ประกันหรือหลักประกันก็ได ทั้งนี้ ทรัพยสินของผูถูกกลาวหาใหหมายความ
รวมถึงทรัพยสินที่บุคคลอื่นมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ และมีพฤติการณ
เป น การถื อ ครองแทนหรื อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ แ ทนด ว ย ในกรณี เช น นั้ น ผูมีชื่อ
เปนเจาของกรรมสิทธิม์ สี ทิ ธิพสิ จู นวา ทรัพยสนิ ดังกลาวมิไดเกีย่ วของกับการรํา่ รวย
ผิดปกติ (มาตรา ๖๙)
๙.๑๒) กระบวนการแจงขอกลาวหากรณีพบวาขอกลาวหามีมลู ความผิด
ในการไตสวนหรือไตสวนเบื้องตน หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการไตสวน หรือกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายใหกาํ กับดูแลการไตสวน
เบื้องตนเห็นวา มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนขอกลาวหาวามีมูล
ความผิด ใหกรรมการหรือพนักงานไตสวนจัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหา
เปนลายลักษณอักษร โดยแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและกําหนดระยะเวลา
ตามสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ
นําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง โดยใหแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทําที่กลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดและแจงขอกลาวหาเทาที่
จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี และในกรณีที่เปนการกลาวหาวา
รํา่ รวยผิดปกติ ใหแจงรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทีร่ าํ่ รวยผิดปกติ สถานทีต่ งั้
ของทรัพยสิน ชื่อและที่อยูของผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสนิ ในขณะทีแ่ จงขอกลาวหาเทาทีท่ าํ ไดดว ย พรอมทัง้ แจงใหผถู กู กลาวหา
ทราบถึงสิทธิการคัดคานตามตามกฎหมาย (มาตรา ๗๐)
ทั้งนี้ ในการแจงขอกลาวหานั้น ใหกรรมการหรือพนักงานไตสวน
แจงพรอมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสําคัญขอเท็จจริงและพยานหลักฐานให
ผูถ กู กลาวหา สรุปสาระสําคัญ๓ตองมีรายละเอียดเพียงพอทีจ่ ะใชประโยชนในการ
ชีแ้ จงแกขอ กลาวหาได และตองแจงใหผถู กู กลาวหาทราบถึงสิทธิของผูถ กู กลาวหา
และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย (มาตรา ๗๓)
สรุปสาระสําคัญดังกลาว ตองไมเปนการเปดเผยชื่อ ตําแหนง ที่อยูของผูกลาวหาหรือพยาน หรือขอมูลอื่นใดอันเปนเหตุ
ใหทราบถึงตัวผูกลาวหาหรือพยาน เวนแตมเี หตุจาํ เปนเพือ่ ใหผถู กู กลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี.
๓
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยในการชีแ้ จงแกขอ กลาวหาและการใหปากคําของผูถ กู กลาวหา
ใหผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจไมเกิน
๓ คน เขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได (มาตรา ๗๓)
๙.๑๓) การจัดทําสํานวนการไตสวน
เมื่อดําเนินการไตสวนเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการไตสวน๔
เสนอประธานกรรมการ โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย ชือ่ และตําแหนงหนาที่
ของผูถ กู กลาวหา เรือ่ งทีถ่ กู กลาวหา ขอกลาวหา คําแกขอ กลาวหา สรุปขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของทีไ่ ดจากการไตสวน เหตุผลในการพิจารณาวินจิ ฉัย
ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
และสรุปความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีก่ ลาวหา โดยกฎหมายกําหนดใหมกี ารประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสํานวนการไตสวนเพื่อมีมติโดยเร็ว
ซึ่งตองนําเสนอตอที่ประชุมไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับสํานวนการไตสวน เวนแตจะไดมีการนัดหมายใหมีการประชุมทุกวัน
อยูแลวและมีเรื่องอื่นคางพิจารณาอยู (มาตรา ๗๕)
๑๐) การดําเนินการกับผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองและผูด าํ รงตําแหนงเฉพาะ
(หมวด ๓, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๓)
๑๐.๑) การดํ า เนิ น คดี ทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ห รื อ จงใจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ
ใชอาํ นาจขัดตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (สวนที่ ๑, มาตรา ๗๖
ถึงมาตรา ๘๖)
๑๐.๑.๑) การดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นวา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนง
ในองค ก รอิ ส ระ มีพฤติ การณทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอาํ นาจขัดตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สงรายงาน สํานวนการไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น
พรอมสําเนาอิเล็กทรอนิกสไปยังอัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีมติ
เพื่ อ ให อั ย การสู ง สุ ด ดํ า เนิ น การฟ อ งคดี ต  อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับสํานวน
คดีอาญา โดยไมตองสงตัวผูถูกกลาวหาใหอัยการสูงสุดแตตองแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบ (มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗)
๔
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ทัง้ นี้ ในกรณีทอ่ี ยั การสูงสุดเห็นวาสํานวนการไตสวน
ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหแจงคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยระบุ
ขอไมสมบูรณใหครบถวนในคราวเดียวกันภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ในกรณีนี้ใหอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะกรรมการรวม
ฝายละเทากันโดยมีผูแทนจากแตละฝายไมเกินฝายละ ๕ คน ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ใหสมบูรณ รวมทั้งดําเนินการอื่นใดใหสํานวนการไตสวนครบถวนสมบูรณ
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อสงใหอัยการสูงสุด
ฟองคดีตอไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการร ว มไม อ าจหาข อ ยุ ติ ไ ด
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไปตามทีเ่ ห็นสมควร โดยจะยืน่ ฟองคดี
เองก็ได แตในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรฟองคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตองดําเนินการฟองคดีภายในกําหนดอายุความ แตตองไมชากวา ๙๐ วัน
นับแตวนั ทีห่ าขอยุตไิ มได ซึง่ การฟองคดีเองนัน้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะพิจารณามอบหมายใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินคดีแทนคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือจะพิจารณาแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได ในกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟองคดีเอง หามมิใหพนักงานอัยการรับแกตางคดี
ใหแกจําเลย (มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๐)
๑๐.๑.๒) กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองประทับฟองและมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด
ในกรณีทศ่ี าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองประทับฟอง กฎหมายใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวา
จะมีคาํ พิพากษา เวนแตศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคาํ พิพากษาวาผูถ กู กลาวหากระทําความผิดตามทีถ่ กู กลาวหา
ให ผู  ต  อ งคํ า พิ พ ากษานั้ น พ น จากตํ า แหน ง นั บ แต วั น หยุ ด ปฏิบัติหนาที่ และ
ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของผูน น้ั และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนด
เวลาไมเกิน ๑๐ ป ดวยหรือไมก็ได โดยผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไมวาในกรณีใด กฎหมายกําหนดใหผูนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ
(มาตรา ๘๑)

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

105-144-MAC6.indd 125

จุลนิติ

๑๒๕

11/13/18 3:40 PM

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐.๑.๓) อํานาจในการสั่งริบทรัพยสินของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ถาผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่มีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดไดใชหรือไดทรัพยสินมาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กฎหมายกําหนดใหอยั การสูงสุดหรือคณะกรรมการ
ป.ป.ช. แลวแตกรณี อาจรองขอใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองริบทรัพยสินไดตามกฎหมาย เวนแตเปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิได
รูเ ห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ทัง้ นี้ ในกรณีทศี่ าลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองมีคาํ สัง่ ริบทรัพยสนิ เนือ่ งจากการกระทําความผิด
แมคาํ พิพากษายังไมถงึ ทีส่ ดุ ใหเลขาธิการมีอาํ นาจเก็บรักษาและจัดการทรัพยสนิ
ดังกลาวจนกวาคดีถึงที่สุด หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคําสั่งเปนอยางอื่น (มาตรา ๘๔)
๑๐.๑.๔) กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง
ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองถึงทีส่ ดุ ใหยกฟอง ถาผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ หยุดปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยู
และยังมิไดพนจากตําแหนงไปกอน ก็ใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ศาล
มีคําพิพากษา และถาในระหวางหยุดปฏิบัติหนาที่มิไดรับเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด ก็ใหมีสิทธิไดรับเสมือนหนึ่งผูนั้น
ไดปฏิบัติหนาที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ในกรณีที่ผูนั้น
พนจากตําแหนงไปกอนทีจ่ ะมีคาํ พิพากษา การจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด ใหจายจนถึงวันกอนวันที่พนจากตําแหนง
(มาตรา ๘๖)
๑๐.๑.๕) การอุทธรณตอที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
ในคดีที่อัยการสูงสุดเปนโจทก เมื่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาแลว ถาอัยการสูงสุด
เห็นควรอุทธรณตอที่ประชุมใหญของศาลฎีกาตอไปใหดําเนินการได แตกรณี
ที่อัยการสูงสุดเห็นควรไมอุทธรณ ใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และ
รับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบการพิจารณาดวย
สําหรับในคดีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนโจทก การจะ
อุทธรณหรือไม ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๗๙)

๑๒๖
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๑๐.๒) การดําเนินคดีกรณีฝา ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง (สวนที่ ๒, มาตรา ๘๗)
เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและมีความเห็นวา ผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ ฝาฝน
หรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอเรือ่ งตอศาลฎีกาเพือ่ วินจิ ฉัย สําหรับการเสนอเรือ่ งตอศาลฎีกา และการพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
ซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวน และใหดําเนินการโดยรวดเร็ว
๑๐.๓) การดํ า เนิ น การกรณี ฝ  า ฝ น มาตรา ๑๔๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ๕
(สวนที่ ๓, มาตรา ๘๘ ถึงมาตรา ๘๙)
เมือ่ ความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเมือ่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได รั บ แจ ง จากเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๔๔ วรรคสี่ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการสอบสวนเปนทางลับ
โดยพลัน และไมวาในกรณีใดผูใดจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูแจงมิได และ
เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอความเห็ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายเพิม่ เติม และรางพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะแปรญัตติเปลีย่ นแปลงหรือแกไขเพิม่ เติม
รายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใด ๆ
ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย
จะกระทํามิได
ในกรณีทส่ี มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา มีจาํ นวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู
ของแตละสภา เห็นวามีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และ
ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินจิ ฉัยใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ความเห็นดังกลาว ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา
มีการกระทําทีฝ่ า ฝนบทบัญญัตติ ามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวเปนอันสิน้ ผล ถาผูก ระทําการดังกลาว
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูกระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และ
ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูน้ัน แตในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรืออนุมัติใหกระทําการหรือรูวามีการกระทํา
ดังกลาวแลวแตมิไดสั่งยับยั้ง ใหคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และใหผูกระทําการ
ดังกลาวตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย
เจาหนาทีข่ องรัฐผูใ ดจัดทําโครงการหรืออนุมตั หิ รือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูว า มีการดําเนินการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาไดบันทึกขอโตแยงไวเปนหนังสือหรือมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบ ใหพนจากความรับผิด
การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ใหกระทําไดภายในยี่สิบปนับแตวันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับแจงตามวรรคสี่ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสอบสวนเปนทางลับโดยพลันหากเห็นวากรณีมีมูล ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อดําเนินการตอไปตามวรรคสาม และไมวากรณีจะเปนประการใด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูแจงมิได”.
๕
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ตอศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วและใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม
สําหรับเจาหนาทีข่ องรัฐรวมทัง้ ผูว า การตรวจเงินแผนดินซึง่ จัดทํา
โครงการหรืออนุมตั หิ รือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูว า มีการดําเนินการอันเปน
การฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะพนจากความรับผิดตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเมือ่ ไดแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดดําเนินการสอบสวน (มาตรา ๘๘)
ส ว นการเรี ย กเงิ น คื น กรณี ฝ  า ฝ น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๔๔ วรรคสาม หรือวรรคสี่ กฎหมายใหกระทําไดภายใน ๒๐ ปนบั แตวนั
ที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น ทั้งนี้ มิใหนําขอ ๙.๕.๒) (๑) มาใชบังคับ
กับการดําเนินการตามขอนี้ (มาตรา ๘๙)
๑๑) การดําเนินการกับเจาหนาทีข่ องรัฐ (หมวด ๔, มาตรา ๙๐ ถึงมาตรา ๙๒)
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวาขอกลาวหามีมลู ความผิด
ตามขอ ๙.๑๒) และเห็นวาการใหเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหายังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปอาจจะเกิดความเสียหายใหแกทางราชการ หรือเปนอุปสรรค
ในการไต ส วนต อ ไป ให ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ส ง เรื่อ งใหผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ของผู  ถู ก กล า วหาสั่ ง ให ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น การชั่ ว คราว แต ถ  า ต อ มา
ผลการไตสวนปรากฏวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงให
ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการใหผูถูกกลาวหา
กลับเขาปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป แตความในขอนีไ้ มเปนการตัดอํานาจของผูบ งั คับบัญชา
ของเจาหนาที่ของรัฐที่จะดําเนินการตามอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายวาดวย
การบริหารงานบุคคลทีใ่ ชบงั คับกับผูถ กู กลาวหานัน้ รวมทัง้ ไมใชบงั คับกับเจาหนาที่
ของรัฐทีเ่ ปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ (มาตรา ๙๐)
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวมีมติวินิจฉัยวาเจาหนาที่
ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือความผิด
ที่เกี่ยวของกัน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน
สํานวนการไตสวน เอกสารหลักฐาน สําเนาอิเล็กทรอนิกส และคําวินิจฉัยไปยัง
อัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วัน เพื่อใหอัยการสูงสุดยื่นฟองคดีตอไป พรอมกันนี้
กฎหมายก็ไดกาํ หนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงผูถ กู กลาวหาใหไปรายงานตัว
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ตออัยการสูงสุดตามวันเวลาที่กําหนด ซึ่งหากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัว
ตามกําหนด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามขอ ๘.๒.๖) ตอไป
(๒) ถามีมลู ความผิดทางวินยั ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน สํานวน
การไตสวน เอกสารหลักฐาน และคําวินิจฉัยไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนภายใน ๓๐ วันเพื่อใหดําเนินการทางวินัยตอไป (มาตรา ๙๑)
๑๑.๑) การดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ (สวนที่ ๑, มาตรา ๙๓ ถึง
มาตรา ๙๗)
(๑) กรณีเจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหา
เมื่ออัยการสูงสุดไดรับสํานวนคดีอาญากรณีเจาหนาที่ของ
รัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม หรือความผิดทีเ่ กีย่ วของ
กันจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว กฎหมายกําหนดใหอัยการสูงสุดพิจารณา
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
สํานวน (มาตรา ๙๓)
เมือ่ ศาลทีม่ เี ขตอํานาจพิพากษาในคดีทอี่ ยั การสูงสุดเปนโจทก
ตามสํานวนทีไ่ ดรบั จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ถาอัยการสูงสุดจะไมอทุ ธรณ
หรือฎีกา ใหอัยการสูงสุดหารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กอน ในกรณีที่มี
ความเห็นตางกันและไมอาจหาขอยุติได ใหอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการ
ตอไปโดยคํานึงถึงความเปนธรรมและประโยชนของประเทศเปนสําคัญ และ
ชี้แจงเหตุผลใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ทั้งนี้ เมื่ออัยการสูงสุดฟองคดี
ดังกลาวแลวจะถอนฟองมิได เวนแตคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด
เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมสมควรถอนฟอง (มาตรา ๙๔)
(๒) กรณีอัยการสูงสุดเปนผูถูกกลาวหา
ในการดําเนินคดีหากผูถ กู กลาวหาเปนอัยการสูงสุดในขณะ
กระทําความผิดหรือขณะที่ถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการมีอาํ นาจฟองหรือ
ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเอง (มาตรา ๙๕)
(๓) กรณีบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและเปนคดีที่อยูใน
เขตอํานาจของศาลทหารเปนผูถูกกลาวหา
ในการดําเนินคดีกบั ผูถ กู กลาวหาทีเ่ ปนบุคคลทีอ่ ยูใ นอํานาจ
ศาลทหารและเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลทหาร ใหอัยการสูงสุดเปน
อัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให
อัยการทหารเปนผูฟองคดีแทนก็ได (มาตรา ๙๖)
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(๔) กรณีเจาหนาทีข่ องรัฐตางประเทศ เจาหนาทีข่ ององคการ
ระหวางประเทศ หรือบุคคลทีก่ ระทําความผิดตามกฎหมายนีเ้ ปนผูถ กู กลาวหา
ในการดําเนินการกับเจาหนาทีข่ องรัฐตางประเทศ เจาหนาที่
ขององคการระหวางประเทศ หรือบุคคลทีก่ ระทําความผิดตามกฎหมายนี้ ใหนาํ
ความในขอ ๑๑) (๑) และขอ ๑๑.๑) (๑) มาใชบงั คับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๙๗)
๑๑.๒) การดําเนินการทางวินยั กับเจาหนาทีข่ องรัฐ (สวนที่ ๒, มาตรา ๙๘
ถึงมาตรา ๑๐๑)
(๑) การพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา
เมื่อ ผูบั ง คับ บัญ ชาหรือ ผูมีอํ า นาจแต ง ตั้ง ถอดถอนผูถูก
กลาวหาไดรบั สํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอ ๑๑) (๒) แลว
ใหผบู งั คับบัญชาหรือผูม อี าํ นาจแตงตัง้ ถอดถอนผูถ กู กลาวหาผูน นั้ พิจารณาโทษ
ทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินยั อีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินยั แกผถู กู กลาวหา
ใหถือวาสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
วาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น แลวแตกรณี
กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการ
ศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารหลักฐานพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรือประธานกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพือ่ พิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม กฎหมายวาดวย
การจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ โดยเร็ว โดยใหถือรายงานและเอกสารหลักฐานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึง่ ของความเห็นเพือ่ พิจารณาทางวินยั ในสํานวน
การสอบสวนดวย และเมือ่ ดําเนินการไดผลประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ทราบผลการพิจารณา
การดําเนินการทางวินยั นัน้ กฎหมายกําหนดใหผบ ู งั คับบัญชา
หรือผูม อี าํ นาจแตงตัง้ ถอดถอนพิจารณาสัง่ ลงโทษผูถ กู กลาวหาภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรบั เรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนไดรับแจงมติที่ไดขอให
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวน ทัง้ นี้ ไมวา ผูถ กู กลาวหานัน้ จะพนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐกอนหรือหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวินิจฉัย
มูลความผิด เวนแตคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติเมื่อพนกําหนดเวลาตาม
ขอ ๙.๒) แลว แตไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินการ
เพื่อดําเนินคดีอาญาตอไป สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับเกีย่ วกับวินยั เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา ผูถ กู กลาวหาไดกระทํา
ความผิดในเรือ่ งทีถ่ กู กลาวหานัน้ ใหสง สํานวนการไตสวนไปยังผูบ งั คับบัญชาหรือ
ผูม อี าํ นาจแตงตัง้ ถอดถอนเพือ่ ดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจตอไป (มาตรา ๙๘)
ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนหรือ
ผูใดไมดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวา
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหนาที่ขัดตอกฎหมาย
หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น (มาตรา ๑๐๐)
(๒) สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
กฎหมายกําหนดใหผูซึ่งถูกลงโทษตาม (๑) ที่มีสิทธิ
ฟองคดีตอ ศาลปกครองภายใน ๙๐ วันนับแตวนั ทีถ่ กู ลงโทษโดยไมตอ งอุทธรณ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถ กู ลงโทษนัน้
หรือจะดําเนินการอุทธรณดลุ พินจิ ในการกําหนดโทษของผูบ งั คับบัญชาตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกลงโทษนั้นกอน
ก็ได โดยในกรณีท่ีผูถูกลงโทษนําคดีไปฟองตอศาลปกครองโดยมิไดฟอง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหศาลปกครองแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิขอเขามาเปนคูกรณีในคดีดวยได
๑๒) การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน (หมวด ๕, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
๑๒.๑) การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และการตรวจสอบ (สวนที่ ๑,
มาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๑๔)
๑๒.๑.๑) บุคคลที่มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
ในการดําเนินการตามขอ ๘.๒.๑) (๓) อยางนอย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ตองยื่น
บัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส๖ และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คูสมรส ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด.
๖
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(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๔) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรมซึง่ ดํารงตําแหนงตัง้ แตอธิบดีผพู พิ ากษาขึน้ ไป
(๕) ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองซึง่ ดํารงตําแหนงตัง้ แต
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนขึ้นไป
(๖) ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการขึ้นไป
(๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
(๘) ตําแหนงอื่นตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหมีหนาที่
ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
(๙) ผูบ ริหารทองถิน่ รองผูบ ริหารทองถิน่ ผูช ว ยผูบ ริหาร
ทองถิน่ และสมาชิกสภาทองถิน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (มาตรา ๑๐๒)
๑๒.๑.๒) เจาพนักงานของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สิน
เจาพนักงานของรัฐตําแหนงใดจะตองยืน่ บัญชีทรัพยสนิ
๗
และหนีส้ นิ ของตน คูส มรส และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (มาตรา ๑๐๓)
๑๒.๑.๓) หลั ก เกณฑ ก ารยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
สําหรับการยืน่ บัญชีทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กฎหมายกําหนดใหยนื่ พรอมหลักฐานทีพ่ สิ จู นความมีอยูจ ริงของทรัพยสนิ
และหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี
ทีผ่ า นมา ทรัพยสินและหนีส้ ินในตางประเทศ และใหรวมถึงทรัพยสินของบุคคล
ดังกลาวที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมดวย โดยการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว
กฎหมายใหยื่นตามกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงตามขอ ๑๒.๑.๑) (๑) (๒) (๓) และ (๙)
ใหยื่นเมื่อเขารับตําแหนง และพนจากตําแหนง ในกรณีที่พนจากตําแหนงและ
ไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหมภายใน ๑ เดือน ผูน นั้ ไมตอ งยืน่
บัญชีทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนงและกรณีเขาดํารงตําแหนงใหม
แตไมตองหามที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน
คูส มรส ใหหมายความรวมถึงผูซ งึ่ อยูก นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.

๗

กําหนด.
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(๒) ตําแหนงตามขอ ๑๒.๑.๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และตําแหนงอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด นอกจาก (๑) ใหย่ืนเมื่อ
เขารับตําแหนงและเมือ่ พนจากการเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ และทุก ๓ ป ตลอดเวลา
ที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ถาเจาพนักงานของรัฐผูใด
ไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงอืน่ ใดทีม่ หี นาทีต่ อ งยืน่ บัญชีทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ดวย
เจาพนักงานของรัฐผูน้ันไมตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินใหม แตไมตองหาม
ที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน (มาตรา ๑๐๕)
ทั้งนี้ เมื่อมีการแตงตั้งหรือสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ
พนจากตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนีส้ นิ ในหนวยงานใด ใหหวั หนาหนวยงานนัน้ แจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากตําแหนง ทั้งนี้
เวนแตกรณีของเจาหนาทีข่ องรัฐทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ ใหเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะเปนผูแจง (มาตรา ๑๐๗)
๑๒.๑.๔) กรณีไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ภายในเวลาที่กําหนด
ในกรณี ท่ี ผู  มี ห น า ที่ ย่ื น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใดไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตามเวลาทีก่ าํ หนด กฎหมายกําหนดใหสาํ นักงานมีหนังสือแจงใหบคุ คลดังกลาว
ทราบโดยทางไปรษณียตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้ง
กําหนดเวลาที่ขยายใหซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และในกรณี
ทีม่ คี วามจําเปนอาจขยายระยะเวลาไดอกี ไมเกิน ๓๐ วัน และหากปรากฏวาบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ไดรับมาดังกลาวไมครบถวนหรือ
มีขอ มูลคลาดเคลือ่ น และไมมพี ฤติการณอนั เชือ่ ไดวา มีเจตนาปกปดทรัพยสนิ
หรือหนี้สิน ใหเลขาธิการหรือผูท่ีเลขาธิการมอบหมายแจงใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการใหครบถวนหรือถูกตองภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด
แตเมือ่ ครบกําหนดระยะเวลาแลว ถาบุคคลดังกลาว
ยังไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ยื่นไมครบถวนหรือมีขอมูลคลาดเคลื่อน
และมีพฤติการณอนั เชือ่ ไดวา มีเจตนาปกปดทรัพยสนิ หรือหนีส้ นิ ใหสาํ นักงาน
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามขอ ๑๒.๑.๖) ข. ตอไป
(มาตรา ๑๐๙)
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๑๒.๑.๕) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ในการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง
ของทรัพยสินและหนีส้ ินตามบัญชีทรัพยสินและหนีส้ ินทีย่ ื่นไวตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ครัง้ แรก และเมือ่ มีการยืน่ บัญชีทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ครัง้ ตอ ๆ ไปใหตรวจสอบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินดวย (มาตรา ๑๑๐)
๑๒.๑.๖) ผลของการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ก. ในกรณีทผี่ ลการตรวจสอบความเปลีย่ นแปลงของ
ทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พบวามีพฤติการณราํ่ รวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการไตสวนเพือ่ รองขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดินตอไป (มาตรา ๑๑๓)
ข. เมื่อปรากฏวาผูมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
หรือจงใจยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ หรือหนีส้ นิ ดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวา
มีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรรมการหรือพนักงานเจาหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายแจงขอกลาวหาใหผนู นั้ ทราบ
และกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผูนั้นจะมาชี้แจงขอกลาวหา แลวนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพือ่ พิจารณาตอไป ซึง่ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา
ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสนิ หรือหนีส้ นิ ดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มา
แหงทรัพยสินหรือหนี้สิน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนบุคคลตามขอ ๑๒.๑.๑) (๑) (๒) (๓)
และ (๙) ใหเสนอเรือ่ งตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามขอ ๑๒.๑.๑) (๙) ดวย
(๒) กรณีเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยกเวนเจาหนาที่
ของรัฐตามขอ ๑๒.๑.๑) (๙) ใหเสนอเรือ่ งตอศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ
เพื่อวินิจฉัย
ในการดําเนินคดีกบั ผูถ กู กลาวหาดังกลาว คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะพิจารณามอบหมายใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินคดีแทนคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือจะพิจารณาแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได รวมทั้ง
ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๒) และขอ ๑๐.๑.๔) มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
(มาตรา ๑๑๔)

๑๓๔
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๑๒.๒) การดําเนินการกรณีรํ่ารวยผิดปกติ (สวนที่ ๒, มาตรา ๑๑๕
ถึงมาตรา ๑๒๕)
๑๒.๒.๑) กรณีเจาพนักงานของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ
เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวา
เพราะเหตุมกี ารกลาวหาหรือเพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอนั ควรสงสัย
วาเจาพนักงานของรัฐผูใ ดรํา่ รวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
ไตสวนโดยพลัน ทั้งนี้ การกลาวหาและการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดังกลาว กฎหมายใหนาํ ความในหมวด ๒ การไตสวน มาใชบงั คับดวยโดยอนุโลม
เวนแตจะมีการบัญญัตไิ วเปนการเฉพาะในสวนนี้ โดยกฎหมายไดแบงกระบวนการ
ไตสวนเจาหนาที่ของรัฐไดดังนี้
(๑) กรณีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐทั่วไป
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและวินจิ ฉัย
วาเจาหนาทีข่ องรัฐรํา่ รวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน สํานวน
การไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วัน
นับแตวนั ทีม่ มี ติ เพือ่ ใหอยั การสูงสุดดําเนินการยืน่ คํารองตอศาลอาญาคดีทจุ ริต
และประพฤติมชิ อบ เพือ่ ขอใหศาลสัง่ ใหทรัพยสนิ ทีร่ าํ่ รวยผิดปกติตกเปนของ
แผนดินตอไป ในการนี้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงคําวินจิ ฉัย
พรอมดวยขอเท็จจริงโดยสรุปไปยังผูบ งั คับบัญชาหรือผูม อี าํ นาจแตงตัง้ ถอดถอน
ของผูถูกกลาวหาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่วินิจฉัยเพื่อสั่งลงโทษไลออกภายใน
๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยใหถือวากระทําการทุจริตตอหนาที่
(๒) กรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด
ในกรณี เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เป น ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง
อัยการสูงสุด กฎหมายกําหนดใหประธานกรรมการยื่นคํารองตอศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติ
ตกเปนของแผนดินตอไป โดยในการดําเนินคดีดงั กลาวนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะพิจารณามอบหมายใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินคดีแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือจะพิจารณาแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได
(๓) กรณี ผู  ถู ก กล า วหาเป น ข า ราชการตุ ล าการ
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง หรือขาราชการอัยการ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและวินจิ ฉัย
วาขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ รํา่ รวยผิดปกติ ใหแจงใหประธานกรรมการ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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แจงไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรือประธานกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพือ่ พิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมาย
วาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ แลวแตกรณี ตอไป และในกรณีทมี่ กี ารสัง่ ใหพน
จากราชการ ใหถอื วาเปนการใหพน จากราชการเพราะกระทําการทุจริตตอหนาที่
(๔) กรณีผถู กู กลาวหาเปนผูบ ริหารทองถิน่ รองผูบ ริหาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น
ในกรณี ที่ ผู  ถู ก กล า วหาเป น ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหสง
คําวินจิ ฉัยพรอมดวยขอเท็จจริงโดยสรุปไปยังผูม อี าํ นาจสัง่ ใหพน จากตําแหนง
เพื่อสั่งใหพนจากตําแหนงภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหถือวา
ผูถูกกลาวหากระทําการทุจริตตอหนาที่
กฎหมายกํ า หนดให ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู  มี อํ า นาจ
แตงตั้งถอดถอนตาม (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๔) มีอํานาจ
สั่ ง ไล อ อกหรื อ ดํ า เนิ น การถอดถอนได โ ดยไม ต  อ งสอบสวนหรื อ ขอมติ จ าก
คณะรัฐมนตรี หรือความเห็นชอบจากองคกรบริหารงานบุคคล (มาตรา ๑๒๒)
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี คํ า พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ของศาล
ใหยกคํารองขอดวยเหตุทเี่ จาหนาทีข่ องรัฐไมไดราํ่ รวยผิดปกติตามทีถ่ กู กลาวหา
และถ า ผู  ถู ก กล า วหาได ถู ก ไล อ อกหรื อ ถู ก ถอดถอนตาม (๑) หรื อ (๔)
ใหผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน หรือผูมีอํานาจสั่งใหพน
จากตําแหนง แลวแตกรณี สัง่ เพิกถอนคําสัง่ ไลออกหรือถอดถอนโดยเร็ว และผูน นั้
มีสิทธิไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใดที่พึงไดรับถามิได
ถูกไลออกหรือถูกถอดถอน สําหรับในกรณีทผี่ ถู กู กลาวหาเปนขาราชการตาม (๓)
การจะดําเนินการอยางใดใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี
กําหนด (มาตรา ๑๒๓)
๑๒.๒.๒) กรณีดาํ รงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระรํ่ารวยผิดปกติ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวและ
มีความเห็นวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระรํา่ รวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน
สํานวนการไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีมติ เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการยื่นคํารองขอ
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ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อขอใหศาล
สัง่ ใหทรัพยสนิ นัน้ ตกเปนของแผนดินภายใน ๙๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั เรือ่ งจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหนาํ ความในเรือ่ งการดําเนินการฟองคดีตอ ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองของอัยการสูงสุดในขอ ๑๐.๑.๑)
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙)
ทัง้ นี้ เมือ่ ทีศ่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง ประทับฟองคดีแลว ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๒) มาใชบังคับดวย
โดยอนุโลม และหากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ไดพิพากษาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ กฎหมาย
กําหนดใหรบิ ทรัพยสนิ ทีผ่ นู นั้ ไดมาจากการกระทําความผิด รวมทัง้ บรรดาทรัพยสนิ
หรือประโยชนอนื่ ใดทีไ่ ดมาแทนทรัพยสนิ นัน้ ตกเปนของแผนดินดวย นอกจากนี้
กฎหมายยังไดกาํ หนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
มี อํ า นาจพิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดี สํ า หรั บ บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใช ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ ในฐานะ
เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย (มาตรา ๑๒๐)
แตในกรณีทม่ี คี าํ พิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลถึงทีส่ ดุ
ใหยกคํารองดวยเหตุทผ่ี ดู าํ รงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ไมไดรํ่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกลาวหา
ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๔) มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒๑)
๑๒.๒.๓) กรณีศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ ใหทรัพยสนิ ตกเปน
ของแผนดิน
ในกรณีทศี่ าลมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ ใหทรัพยสนิ ของผูใ ด
ซึ่งถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน ใหทรัพยสินดังกลาว
ตกเปนของแผนดินตัง้ แตวนั ทีศ่ าลมีคาํ พิพากษา แตหากไมสามารถบังคับเอาแก
ทรัพยสินเหลานั้นไดทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหบังคับเอาแกทรัพยสินอื่น
ของผูถ กู กลาวหาไดภายในระยะเวลา ๑๐ ปนบั แตวนั ทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ
แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน
ในกรณีทม่ี คี าํ พิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลถึงทีส่ ดุ แลว
หากปรากฏวามีการโอนหรือการกระทําใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินกอนหรือหลัง
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเปนเหตุใหไมสามารถบังคับคดีเอากับทรัพยสิน
ทีถ่ กู ศาลสัง่ ใหตกเปนของแผนดินได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํ นาจยืน่ คํารอง
ตอศาลเพือ่ เพิกถอนการโอนนัน้ ได หากไมสามารถเพิกถอนการโอนนัน้ ไดเพราะ
เหตุแหงการแปลงสภาพหรือเหตุอื่นใหดําเนินการตามขอ ๑๐.๑.๓) โดยอนุโลม
(มาตรา ๑๒๕)
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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๑๓) การขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลกับประโยชนสว นรวม (หมวด ๖,
มาตรา ๑๒๖ ถึงมาตรา ๑๒๙)๘
๑๓.๑) บทตองหามในการดําเนินกิจการของกรรมการ ผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐ
นอกจากเจาพนักงานของรัฐทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ
แลวหามมิใหกรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงาน
ของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ
ซึง่ มีอาํ นาจไมวา โดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ทีเ่ ปนเจาพนักงานของรัฐซึง่ มีอาํ นาจไมวา โดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญา
กับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
อันมีลกั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุน สวนหรือผูถ อื หุน ในหางหุน สวน
หรือบริษทั ทีร่ บั สัมปทานหรือเขาเปนคูส ญ
ั ญาในลักษณะดังกลาว ในฐานะทีเ่ ปน
เจาพนักงานของรัฐซึง่ มีอาํ นาจไมวา โดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถ อื หุน ในบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชน
จํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม
หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน
ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชน
ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ของรัฐผูนั้น๙
กฎหมายกําหนดใหการกระทําอันเปนการฝาฝนบทบัญญัตใิ นหมวด ๖ นี้ ใหถอื วาเปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม.
๙
กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหกรรมการ ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูด าํ รงตําแหนงระดับสูง และผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตาม (๔) ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง.
๘

๑๓๘
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กฎหมายกําหนดใหนําความในขางตน มาใชบังคับกับคูสมรส๑๐
ของเจาพนักงานของรัฐดวยโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสเปนการ
ดําเนินกิจการของเจาพนักงานของรัฐ เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสนั้นดําเนินการ
อยูกอนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง
เจาพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ตองดําเนินการ
ไมใหมลี กั ษณะดังกลาวภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีเ่ ขาดํารงตําแหนง (มาตรา ๑๒๖)
๑๓.๒) บทตองหามในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินไดจากผูใดของเจาพนักงานของรัฐ
กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใ ดรับทรัพยสนิ
หรือประโยชนอนื่ ใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากผูใ ด นอกเหนือจากทรัพยสนิ
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อืน่ ใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
แตบทบัญญัติดังกลาวมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือญาติที่ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยา
ตามฐานานุรูป
บทบัญญัตใิ นขางตนนัน้ กฎหมายใหใชบงั คับกับการรับทรัพยสนิ
หรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐมาแลว
ยังไมถึง ๒ ปดวยโดยอนุโลมดวย (มาตรา ๑๒๘)
๑๔) การสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (หมวด ๗, มาตรา ๑๓๐
ถึงมาตรา ๑๓๗)
๑๔.๑) การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐที่ไมตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินตามขอ ๘.๓) ขอ ๑๒.๑.๒) และขอ ๑๖.๒) ยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินตอหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด
หรือปฏิบัติงานอยู ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา แตบทบัญญัติดังกลาว
กฎหมายมิใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่มิไดมีเงินเดือนและตําแหนงประจํา
สําหรับเจาหนาทีข่ องรัฐทีด่ าํ รงตําแหนงหลายตําแหนง กฎหมาย
กํ า หนดให ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ประจํ า
เพียงตําแหนงเดียว สวนในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐยายไปสังกัดหนวยงาน
ของรัฐแหงใหม ใหหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นสังกัดอยูเดิมสงมอบบัญชีทรัพยสิน
คูส มรส ใหหมายความรวมถึงผูซ ง่ึ อยูก นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการ ป.ป.ช.

๑๐
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

และหนี้สินของผูนั้นใหแกหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไปสังกัดใหม
ภายใน ๓ เดือนนับแตวนั ทีเ่ จาหนาทีผ่ นู นั้ พนจากหนวยงานของรัฐนัน้ โดยระยะเวลา
การยืน่ แบบรายการ หลักเกณฑ วิธกี ารยืน่ และการเก็บรักษาบัญชีทรัพยสนิ
และหนี้สินนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองคํานึงถึง
การตรวจสอบได ความสะดวก และไมสรางภาระจนเกินจําเปน ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวจะยกเวนเจาหนาทีข่ องรัฐทีจ่ า งมาเปนการชัว่ คราวหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
บางประเภทใหไมตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินก็ได ซึ่งกฎหมายไดกําหนด
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูร กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว (มาตรา ๑๓๐)
๑๔.๒) มาตรการคุมครองชวยเหลือผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง
ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาคดีใดสมควรจั ดใหมี
มาตรการคุมครองชวยเหลือแกผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใ หถอ ยคํา หรือผูท แี่ จงเบาะแสหรือขอมูลใดเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ นาที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหความคุม ครองชวยเหลือ
แกบคุ คลดังกลาว โดยใหนาํ กฎหมายวาดวยการคุม ครองพยานในคดีอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม และใหอํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกลาวเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอาํ นาจกําหนดมาตรการอืน่ ใดทีส่ มควรเพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยแกผทู จี่ ะตอง
ไดรบั การคุม ครองชวยเหลือ และมีอาํ นาจสัง่ ใหเจาพนักงานตํารวจหรือเจาหนาทีอ่ นื่
ชวยดําเนินการตามที่จําเปนได (มาตรา ๑๓๑)
ในกรณี บุ ค คลดั ง กล า วในข า งต น เป น เจ า พนั ก งานของรั ฐ
เมื่อบุคคลนั้นร อ งขอต อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว า หากยั ง คงปฏิ บั ติ ห น า ที่
ในสังกัดเดิมตอไป อาจถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
อันเนือ่ งจากการกลาวหาหรือการใหถอ ยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลนัน้ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลักฐานเบื้องตนอันควร
เชื่อไดวานาจะมีเหตุดังกลาว ใหเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ใหไดรบั ความคุม ครองหรือมีมาตรการอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควรตอไป และอาจเสนอ
ใหมกี ารกําหนดตําแหนงและสิทธิประโยชนอนื่ เพือ่ คุม ครองบุคคลนัน้ ในหนวยงาน
ของรัฐอื่นที่ไมตํ่ากวาระดับและตําแหนงที่บุคคลดังกลาวเคยดํารงตําแหนง
อยูเดิม (มาตรา ๑๓๓)

๑๔๐
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๑๔.๓) มาตรการคุมครองกรณีเจาพนักงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเพราะถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทํา
ในกรณีท่ีเจาพนักงานของรัฐผูใดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิ ด เพราะถู ก ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให ทํ า ถาไดทําหนังสือโตแยงหรือ
ใหผบู งั คับบัญชาทบทวนคําสัง่ หรือใหยนื ยันคําสัง่ แลวหรือไดแจงใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบถึงเบาะแส ขอมูล หรือขอเท็จจริงภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ได
กระทําการนั้น ใหเจาพนักงานของรัฐผูนั้นไมตองรับโทษ (มาตรา ๑๓๔)
๑๔.๔) การกันบุคคลไวเปนพยาน
บุคคลใดซึง่ มีสว นเกีย่ วของในการกระทําความผิดกับเจาพนักงาน
ของรัฐ หากไดใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญในการ
ที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจาพนักงาน
ของรัฐรายอืน่ หรือผูถ กู กลาวหารายอืน่ นัน้ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
จะกันผูน นั้ ไวเปนพยานโดยไมดาํ เนินคดีกไ็ ด ทัง้ นี้ เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
ใหกนั บุคคลดังกลาวไวเปนพยานแลว กฎหมายกําหนดหามมิใหดาํ เนินคดีอาญา
หรือดําเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไวเปนพยานนั้น และบุคคลนั้น
อาจไดรับความชวยเหลือไดตามสมควรจนคดีถึงที่สุด เวนแตบุคคลนั้นฝาฝน
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขการกันไวเปนพยาน (มาตรา ๑๓๕)
๑๕) ความรวมมือกับตางประเทศ (หมวด ๘, มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๐)
ในการดําเนินการดานการตางประเทศเพื่อการปองกันและปราบปราม
การทุจริต กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาทีแ่ ละอํานาจในเรือ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการเพื่อใหความรวมมือระหวาง
ประเทศตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต
(๒) ดําเนินการตามคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศในคดีทจุ ริต
ในกรณีที่ผูประสานงานกลางตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญาสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการหรือพิจารณาใหความ
ชวยเหลือกับตางประเทศในคดีทจุ ริตซึง่ มิใชคาํ รองขอความชวยเหลือตามกฎหมาย
วาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (มาตรา ๑๓๘)
๑๖) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(หมวด ๙, มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๖๑)
๑๖.๑) องคประกอบและหนาทีแ่ ละอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎหมายกําหนดใหมี “สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวน
ราชการและมีฐานะเปนนิติบุคคล รับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํานักงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกําหนดใหมีรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ หรือ
ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได โดยกฎหมาย
ไดกําหนดใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายนี้ และ
กฎหมายอื่น
(๒) อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหความรวมมือ สงเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ
(๓) ประสานงานและใหความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ดําเนินการหรือจัดใหมกี ารรวบรวม วิเคราะห ศึกษาวิจยั และ
เผยแพรขอมูลและความรูเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตราย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวม
ในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชีเ้ บาะแส ตามกลไกทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
(๖) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาพนักงานของรัฐ หรือ
ภาคเอกชน เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศของขอมูลเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ ยูใ นระหวาง
การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอยางนอยตองระบุผูรับผิดชอบ
และความคืบหนาของการดําเนินการของแตละเรือ่ ง เพือ่ กรรมการจะไดตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๑๔๒)
๑๖.๒) การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของพนักงานเจาหนาที่
ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ตั้ ง แต ร ะดั บ ผู  อํ า นวยการกองขึ้ น ไป
ผูช ว ยพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน และพนักงาน
เจาหนาทีซ่ งึ่ มีตาํ แหนงและหนาทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ รวมทั้งทรัพยสินที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอืน่ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออมตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ ตรวจสอบ
และเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ในการตรวจสอบดังกลาว
เพื่ อ ให เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลและเป น การป อ งกั น การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน
เมือ่ ความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาพนักงานเจาหนาทีร่ าํ่ รวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยเอง หรือ
จะแตงตัง้ คณะกรรมการไตสวนก็ได โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองพิจารณาและ
วินจิ ฉัยใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั สํานวนการไตสวน (มาตรา ๑๕๘)
๑๖.๓) กรณีเจาหนาทีข่ องสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมพี ฤติการณอนั เปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจปฏิบตั หิ นาที่
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรบั แจงจากผูว า การตรวจเงินแผนดินวา
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไดดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยการตรวจเงิ น แผ น ดิ น แล ว มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได ว  า เจ า หน า ที่
ของสํานักงานมีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอาํ นาจขัดตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแลว หากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา การไตสวนเบื้องตนของผูวาการตรวจเงินแผนดิน
จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะแจงพรอมดวยเหตุผลใหผวู า การตรวจเงินแผนดินยุตกิ ารดําเนินการและสงเรือ่ ง
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ ดําเนินการไตสวนเองตามกฎหมายนีต้ อ ไปก็ได และ
เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลวใหแจงใหผูวาการตรวจเงินแผนดินทราบดวย
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรใหผวู า การตรวจเงินแผนดิน
ดําเนินการไตสวนเบื้องตนตอไป เมื่อผูวาการตรวจเงินแผนดินไดสงสํานวน
การไตสวนเบื้องตนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาวินิจฉัยโดยใหถือสํานวนการไตสวนเบื้องตน เอกสารและหลักฐาน
ที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินจัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๑๖๐)
๑๖.๔) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประจําจังหวัด
ใหมี “สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติประจําจังหวัด” เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด”
เปนสวนราชการในสังกัดสํานักงาน มีหนาทีแ่ ละอํานาจเกีย่ วกับการตรวจสอบ
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เบือ้ งตน การยืน่ บัญชีทรัพยสนิ และหนีส้ นิ การตรวจสอบทรัพยสนิ และหนีส้ นิ
และหนาที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงานกําหนด
แตไมรวมถึงหนาที่และอํานาจในการไตสวนเบื้องตน เวนแตคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะมีมติมอบหมายใหดําเนินการไตสวนเบื้องตนเฉพาะกรณี โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด เปนหัวหนาสวนราชการระดับ
จังหวัด
นอกจากนี้ เพือ่ ประโยชนในการบริหารราชการสํานักงานใหจดั ตัง้
“สํานักงาน ป.ป.ช. ภาค” ตามจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๒ ภาค และใหมีหัวหนาสํานักงาน ป.ป.ช. ภาคเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการ โดยใหสาํ นักงาน ป.ป.ช.
ภาคมี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจในการไต ส วนเบื้ อ งต น กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด และมีหนาที่และอํานาจอื่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงานกําหนด (มาตรา ๑๖๑)
๑๗) กองทุนปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (หมวด ๑๐, มาตรา ๑๖๒
ถึงมาตรา ๑๖๖)
กฎหมายกําหนดใหจัดตั้ง “กองทุนปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ” ขึน้ ในสํานักงานเรียกโดยยอวา “กองทุน ป.ป.ช.” มีวตั ถุประสงคเพือ่
(๑) สนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ
และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพรประชาสัมพันธ หรือรณรงคในการปองกัน
การทุจริต
(๒) เปนคาใชจา ยในการจัดใหมมี าตรการคุม ครองชวยเหลือและคาทดแทน
และเงินรางวัล
(๓) ใชจายในการคุมครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรรมการ หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาที่
(๔) คาใชจายอื่นใดที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หนาที่และอํานาจในการบริหารและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ระเบียบดังกลาวอยางนอย
ตองกําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เพื่อดูแลรับผิดชอบในการรับ
และจายเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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