
ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๘๕

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนั
และปราบปรามการทจุรติ 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 คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทุจรติแหงชาตใินฐานะองคกรตามรฐัธรรมนูญซ่ึงใชอํานาจโดยตรงในการไตสวน
และวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงไปตามอํานาจหนาทีท่ีก่ําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

“ประธานอนุกรรมการ” หมายความวา ประธานอนุกรรมการไตสวน
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 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
 การทุจริตแหงชาติวาดวยการไตสวนขอเท็จจริง 
 พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๓๓ ก หนา ๓๔
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๘๖

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

 “อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการไตสวน และใหหมายความ
รวมถึงประธานอนุกรรมการไตสวนในฐานะที่เปนอนุกรรมการไตสวนดวย

 “พยาน” หมายความรวมถึง ผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใหถอยคาํหรอืผูทีแ่จงเบาะแสหรอืขอมลูใดเกีย่วกบัการทจุรติตอหนาที่ 
การรํ่ารวยผิดปกติ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือขอมูลอ่ืนอันเปน
ประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนิน
การไตสวนขอเท็จจริง ซึ่งไดมาใหถอยคําตอเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ทีไ่ดรบัมอบหมาย หรอืคณะอนกุรรมการไตสวน หรอืองคคณะพนกังานไตสวน และ
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ โดยอาจไดรบัความคุมครอง
ชวยเหลือหรืออาจถูกกันไวเปนพยานในคดี

 “การไตสวนขอเทจ็จรงิ” หมายความวา การดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลกัฐาน หรอืการแสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน
เพิ่มเติมเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิด หรือเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
และพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ

๓) บททั่วไป
 ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตสิัง่ใหไตสวนขอเทจ็จรงิในเร่ืองกลาวหา

ใดและบุคคลใดแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงเปน
หนังสือตามแบบที่กําหนดซึ่งตองกลาวถึง

 (๑) ชื่อและตําแหนงผูถูกกลาวหาทุกคน 
 (๒) ขอกลาวหาและพฤตกิารณในการกระทาํความผดิตามขอกลาวหา และ
 (๓) บุคคลท่ีประกอบเปนคณะอนุกรรมการไตสวนหรือองคคณะพนักงาน

ไตสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูรับผิดชอบสํานวน และพนักงานเจาหนาที่
ฝายธุรการ แลวแตกรณี

 ในการกาํหนดเลขคดสีาํหรบัเรือ่งกลาวหานัน้ ใหสาํนักงาน ป.ป.ช. กาํหนด
เลขคดีเปนคดีหมายเลขดําตาม พ.ศ. แยกตางหากจากเลขรับตามมาตรา ๔๔/๑๑ 
โดยจะกําหนดใหใชรหัสอักษรตามประเภทคดี หรือสํานักที่รับผิดชอบก็ได และ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหยุติการดําเนินคดีหรือใหขอกลาวหา

 ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๔/๑ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๔/๑ กอนดาํเนนิการไตสวนขอเทจ็จรงิตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหเลขาธกิารดาํเนนิการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกลาวหานั้นเพื่อใหไดขอเท็จจริงเพียงพอตอการไตสวนขอเท็จจริงตอไป
ก็ได ในการน้ี เลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยใหถือวาเลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่ที่เลขาธิการมอบหมายเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

เปนอันตกไปหรือมีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดผูถูกกลาวหาแลว ใหออกเลขคดีเปน
คดีหมายเลขแดงตาม พ.ศ. ตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง

 โดยในกรณท่ีีมปีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ หรอืท่ีระเบยีบนี้มไิด
กําหนดวิธีพิจารณาไวโดยชัดแจง ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 
และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิารณามมีตเิปนประการใดแลว กใ็หดาํเนนิการ
ใหเปนไปตามมตินั้นตอไป 

 ในการไตสวนขอเท็จจริงในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคคณะ
ในการไตสวนขอเท็จจรงิใหนําความในขอ ๔.๔) ขอ ๔.๕) และขอ ๔.๖) มาใชบงัคบั
กับการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม

๔) คณะอนุกรรมการไตสวน
 ๔.๑) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
    ในการไตสวนขอเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแตงตั ้ง

คณะอนกุรรมการไตสวนเพื่อดําเนนิการแทนก็ได โดยการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ไตสวนตองประกอบดวยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดตามความเชี่ยวชาญในแตละประเภทคดี โดยมีพนักงานเจาหนาที่
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ แตถา
เปนการแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อไตสวนกรณีมีการรองขอใหถอดถอน
บคุคลตามมาตรา ๕๘๒ หรอืผูดํารงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎร สมาชกิวฒิุสภา หรอืขาราชการการเมอืงอื่นตามมาตรา ๖๖ ออกจาก
ตําแหนง ประธานอนกุรรมการตองเปนกรรมการ ป.ป.ช.  ทัง้นี ้โดยคาํนึงถงึความ
เหมาะสมกับฐานะ ระดับของตําแหนง และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร

 ๔.๒) การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
    เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคาํสัง่ใหไตสวนขอเท็จจรงิและแตงตัง้

คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใดแลว ให
ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการและเลขานุการแจงคําสั ่งแตงตั ้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ และจัดใหมีการประชุมปรึกษาคด ี
เพื ่อดําเน ินการไต สวนขอเท ็จจริงโดยเร็ว โดยในการประชุมครั ้งแรกให
คณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้

 ๒ บุคคลตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ประธานศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนญู 
ประธานศาลปกครองสงูสุด อัยการสูงสุด ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กรรมการการเลอืกตั้ง ผูตรวจการแผนดนิ กรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 
ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ รองประธานศาลฎกีา รองประธานศาลปกครองสงูสดุ หวัหนาสาํนกัตลุาการทหาร รองอยัการสงูสดุ ผูพพิากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด และผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือผูดํารงตําแหนงระดับอื่น
ที่เทียบเทา. 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๘๘

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

    (๑) พจิารณาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีไ่ดมาตามมาตรา ๔๔/๑๓ 
     (๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางในการไตสวนขอเท็จจริงตาม
ขอ ๔.๔ (๒)

    (๓) การมอบหมายใหอนุกรรมการคนใดคนหนึง่หรอืหลายคนปฏบิตัิ
หนาที่ตามที่มอบหมายตามขอ ๒๔

    (๔) การแจงขอกลาวหาและรบัฟงคาํชีแ้จงตามขอ ๔.๕) (๑) และ (๒)
    (๕) เรื่องอื่น ๆ ที่จําเปน
    ทั้งนี้ ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให

ผูถกูกลาวหาทราบ ณ ทีอ่ยูของผูถกูกลาวหาซึง่ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ
หรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริงก็ได ในกรณีนี้เมื่อไดลวงพน
กําหนดระยะเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่ไดสงสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหา ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนดงักลาวแลว โดยการแจงคาํสัง่ดงักลาวนัน้ไมเปนการตดัสทิธิของผูถกูกลาวหา
ในการที่จะมารับทราบคําสั่งดวยตนเอง

๔.๓) การคัดคานคณะอนุกรรมการไตสวน
    ก. การทําคําคัดคานของผูถูกกลาวหา
    ในการแจงคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ ใหระบุเหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการไวดวย
วาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการได ถาผูนั้นมีเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

    (๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองท่ี
กลาวหาในฐานะอื่นที่มิใชในฐานะพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานไตสวนมากอน

    (๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
    (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
    (๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นอง

รวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
    (๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุ นสวนหรือมี

ผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
    ในกรณทีีม่เีหตแุหงการคัดคานดงักลาว ใหผูถกูกลาวหาทําคาํคดัคาน

เปนหนงัสือยืน่ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วนันับแตวนัทีไ่ดรบัทราบคาํสัง่
แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนหรือถือวาไดรับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

 ๓ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๘๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ไตสวน หรอืนับแตวนัท่ีไดทราบเหตแุหงการคดัคานนั้น โดยจะตองแสดงขอเทจ็จริง
ที่เปนเหตแุหงการคัดคานไวใหปรากฏในคําคัดคานดวยวาการไตสวนขอเทจ็จรงิ
จะไมไดความจรงิหรอืจะทําใหเสยีประโยชนแหงความยติุธรรมอยางใด ในการนี้ 
ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงสาํเนาคาํคดัคานใหประธานอนุกรรมการทราบและ
รวบรวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
คําคัดคานดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และกําหนดหามมิให
อนุกรรมการผูถกูคัดคานยุงเก่ียวกับการดําเนนิการไตสวนในระหวางท่ีถกูคดัคาน
จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติใหยกคําคัดคานนั้น แตท้ังน้ี ยอมไมตดัสทิธิ
ของผูถกูคดัคานในการจดัทําคาํชี้แจงเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดวยก็ได 

  ข. การพิจารณาคําคัดคานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในการพิจารณาคําคัดคาน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยวา

เหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการเปนไปตามที่ผูคัดคานไดกลาวอางหรือไม หาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวากรณมีไิดเปนไปตามคําคัดคาน และมเีหตุผลสมควร
ที่จะใหอนุกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปก็ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีมติยกคําคัดคานนั้นเสีย ทั้งนี้ มติใหยกคําคัดคานนั้นใหถือเปนทีสุ่ด และให
แจงผลการพิจารณานั้นใหผูคัดคานทราบเปนหนังสือ

  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาคําคัดคานฟงขึ้นหรือมีเหตุผล
เพียงพอที่จะฟงไดวาหากใหอนกุรรมการผูถกูคดัคานปฏบิติัหนาที่ตอไปอาจทาํให
เสยีประโยชนแหงความยุติธรรมและการไตสวนขอเท็จจรงิอาจไมไดความปรากฏ
อยางแทจริง ก็ใหมีคําสั่งใหอนุกรรมการผูนั้นพนจากการเปนอนุกรรมการในคดี
เรื่องน้ัน โดยการพนจากการเปนอนกุรรมการยอมไมกระทบถงึการไตสวนขอเท็จจรงิ
ที่ไดดําเนินการไปแลว

  ค. อนุกรรมการเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานได
  หากอนุกรรมการผูใดเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ ก. 

หรือเห็นวามีเหตุอื่นอันอาจกลาวอางในภายหลังไดวาตนไมอยูในฐานะที่จะ
ปฏบิติัหนาที่ไดโดยเท่ียงธรรมใหอนุกรรมการผูน้ันแจงใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบถึงเหตุดังกลาวโดยเร็ว โดยในระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูทีม่ีเหตุ
อันอาจถูกคัดคานนั้นยุงเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวนและ
ใหนําความในขอ ข. การพิจารณาคําคัดคานมาใชบังคับโดยอนุโลม

 ๔.๔) การไตสวนขอเท็จจริง
    (๑) การประชุมและการลงมติขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
    ในการประชุมขององคคณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อพิจารณามีมติ

วินิจฉัยชี ้ขาดประเด็นแหงคดีหรือใหความเห็นชอบเกี ่ยวกับการดําเนินการ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๙๐

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ตามระเบียบนี้ จะตองมีอนุกรรมการเขารวมประชุมพิจารณาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

  สาํหรบัการลงมตขิององคคณะอนกุรรมการไตสวนนัน้ใหถอืเสยีงขางมาก 
โดยอนุกรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

  (๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางการในการไตสวนขอเท็จจริง
    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนกําหนดประเด็นและแนวทาง

ในการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหพิจารณาคํารองหรือคํารองขอ คํากลาวหา หรือ
รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือรายงานการแสวงหาขอเท็จจริง แลวแตกรณี 
รวมทัง้เอกสารหลกัฐานตนเรือ่งตาง ๆ  ขอเทจ็จริงและพฤตกิารณทีเ่กีย่วของในการ
กระทําความผิดตามขอกลาวหาเพ่ือกําหนดประเด็นที่จะทําการไตสวนและวิธีการ
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือกําหนดกรอบระยะเวลาในการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อ
ใหการรวบรวมพยานหลักฐานแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย 

    ในกรณทีีม่กีารตรวจสอบขอเท็จจริง หรอืการแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลกัฐานหรอืการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา หรอืการแสวงหาขอเท็จจริง หรอืการสอบสวนตามกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวแตกรณี 
ใหถอืวาพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวน หรอืเปนสวนหน่ึงของพยานหลักฐาน
ในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง

  (๓) อํานาจหนาที่ขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจหนาที่ในการแสวงหา

ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความ
ผิดหรือเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความร่ํารวยผิดปกติ ในคดี
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติสั่งใหไตสวนขอเท็จจริง โดยในการไตสวน
ขอเท็จจริง กําหนดหามมิใหบุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขารวมในการไตสวนของ
คณะอนุกรรมการไตสวน เวนแตจะเปนบุคคลที่คณะอนุกรรมการไตสวนอนุญาต
เพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และแมวาจะไดมีการถอนคํารองหรือ
คาํรองขอหรอืคาํกลาวหายอมไมเปนการตดัอาํนาจของคณะอนกุรรมการไตสวน
ที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได โดยในการปฏิบัติหนาที่ของ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙๑

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คณะอนุกรรมการไตสวน ใหคณะอนกุรรมการไตสวนมอีาํนาจตามมาตรา ๒๕ (๑) 
(๒) หรือ (๓) มาตรา ๒๖ และ มาตรา ๔๙๔ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒

  (๔) การไตสวนพยานบุคคล การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยาน
หลักฐาน

    ในการไตสวนพยานบคุคลหรอืการนาํเอกสารหรอืวตัถมุาใชเปนพยาน
หลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจรงิใหอนุกรรมการผูรบัผดิชอบสาํนวนบนัทกึ
การไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้นไวในสํานวนคดี โดยเอกสารที่นํามาใชเปนพยาน
หลักฐานใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาได จะใชสําเนาเอกสารที่ผูซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองก็ได แตถาหาตนฉบับเอกสารไมได
เพราะสญูหาย หรอืนาเชื่อวาถกูทําลาย หรอืโดยเหตปุระการอ่ืนจะนําสาํเนาเอกสาร
หรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได

    ในกรณท่ีีคณะอนกุรรมการไตสวนเหน็สมควรเรยีกบคุคลใดที่มสีวน
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือการกลาวหาในคดีนั้นมาเปนผูใหถอยคํา
หรือพยาน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกบุคคลนัน้มาชีแ้จงหรือใหปากคําตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในกรณีทีพ่ยานมาพบแตไมยอมใหปากคําหรือ
ไมมาใหปากคาํ หรอืคณะอนกุรรมการไตสวนไมอาจเรยีกพยานมาไดภายในเวลา
อันสมควร คณะอนุกรรมการไตสวนจะไมดําเนินการไตสวนปากคําพยานบุคคล
นัน้ไวก็ได แตตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดวย 
ซึง่ในการไตสวนหรือสอบปากคําพยานหามมิใหบุคคลอืน่อยูในทีนั่น้ดวย เวนแต

 ๔ “มาตรา ๒๕  ในการปฏบัิตหินาที่ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจ ดงัตอไปนี้
   (๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น 

ปฏิบัติการทัง้หลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวของจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง

  (๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการหรือสถานที่อืน่ใด รวมทั้ง
ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทติยข้ึนและพระอาทติยตกหรอืในระหวางเวลาที่มีการประกอบกจิการเพื่อตรวจสอบ 
คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลว
เสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ

  (๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสวนทองถิ่น หรอืหนวยงานเอกชนดาํเนนิการเพื่อ
ประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

  (๔) ...
  มาตรา ๒๖ ในการดาํเนินคดอีาญากบัเจาหนาท่ีของรฐัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจ ดังตอไปนี้
  (๑) แสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบขอเทจ็จรงิหรอืพสิจูนความผดิและเพื่อจะเอาตวัผูกระทาํ

ผิดมาฟองลงโทษ
  (๒) ดําเนินการขอใหศาลทีม่ีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวน

ขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการตอไป

  มาตรา ๔๙  เพื่อประโยชนในการปฏบิตัหินาท่ีของคณะอนกุรรมการไตสวนใหคณะอนกุรรมการไตสวนมอีาํนาจดาํเนนิการ
ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย”.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๙๒

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตเพ่ือประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และ
ในกรณีที่เปนการรับฟงคําชี้แจงหรือสอบปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘๕ จะตองมี
อนุกรรมการไตสวนที่เปนกรรมการ ป.ป.ช. รวมดําเนินการดวย

  (๕) ขั้นตอนในการไตสวนหรือสอบปากคําพยาน
    กอนเร่ิมไตสวนหรือสอบปากคําพยาน ใหแจงใหพยานทราบวา

อนุกรรมการมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหปากคํา
อนัเปนเทจ็ตออนุกรรมการอาจเปนความผดิตามกฎหมาย และเมือ่มกีารไตสวนหรือ
สอบปากคาํพยานนัน้ ใหบนัทกึปากคาํตามประเดน็ทีก่าํหนดไว เมือ่ไดบนัทกึปากคาํ
เสร็จแลว ใหอานใหพยานฟงหรือจะใหพยานอานเองก็ได และใหพยานกับ
อนุกรรมการผูซึ่งไตสวนปากคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากมีผูอื่นรวมในการ
ไตสวนหรือสอบปากคําดวยก็ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย ซึ่งถาบันทึก
ปากคาํพยานมหีลายหนาใหอนุกรรมการอยางนอย ๑ คนกบัพยานลงลายมอืชือ่กาํกบั
ไวในทกุหนา

    ในบันทึกปากคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตอง
แกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลวใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหอนุกรรมการ
อยางนอย ๑ คนกับพยานลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่มีการขีดฆาหรือตกเติม 
หากพยานไมยอมลงลายมอืชือ่ กใ็หบนัทกึเหตแุหงการทีพ่ยานไมยอมลงลายมอืช่ือ
ไวในบันทึกปากคําน้ันเพื่อใหปรากฏไวเปนหลักฐานดวย ถาพยานไมสามารถ
ลงลายมือชื่อได ใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม

    ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการไตสวนจะงดไตสวนขอเท็จจริงหรือการ
รวบรวมพยานหลกัฐานกไ็ดในกรณทีีเ่หน็วาการไตสวนขอเทจ็จรงิหรอืการรวบรวม
พยานหลักฐานใดจะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชเปน
พยานหลักฐานสาํคญัในประเดน็แหงคด ีแตตองบนัทกึเหตนุัน้ไวในสาํนวนการไตสวน
ขอเท็จจริงดวย

  (๖) การไตสวนกรณีพบวาผู ถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ 

    ก. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน ในกรณีที่มีการไตสวน
ขอเท็จจริงแลวพบวาผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในคดี
นั้นมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติและตองดําเนินการเพื่อบังคับเอากับทรัพยสินที่
เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกตินั้น ใหประธานอนุกรรมการรายงานใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผู ถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐรายใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ก็ให

 ๕ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙๓

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขึ้นมาพิจารณาดําเนินคดี
ในกรณีดังกลาวตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี ้ ในกรณี
เชนวานี ้ ใหใชพยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริงทีด่ําเนินการมาแลว
เปนพยานหลักฐานของการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใหม

    ข. เหตุแหงการยึดหรอือายัดทรพัยสนิของผูถกูกลาวหาไวชั่วคราว 
เมือ่คณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบแลวพบวามีกรณีที่เปนเหตุใหตองยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหาไวชั่วคราวตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง๖ ให
คณะอนุกรรมการไตสวนรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบโดยพลัน ถา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหา
ไวชัว่คราว และผูถูกกลาวหายื่นคํารองขอผอนผันเพือ่ขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมหีรอืไมมปีระกันหรอืหลกัประกัน หรอืแสดงหลกัฐานวาทรพัยสนินัน้
มิไดเกี่ยวของกบัการรํ่ารวยผดิปกตใิหคณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบขอเทจ็จรงิ
และพยานหลักฐานตามคํารองขอดังกลาวเพื่อพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็วแลว
ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

    ค. การแสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิของผูถกูกลาวหา ในการ
ไตสวนขอเท็จจริงกรณีกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ ถาปรากฏพยานหลักฐานนาเชื่อ
วาผูถูกกลาวหามีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ หรือเพื่อประโยชนแหงการไตสวน
ขอเท็จจริงในการพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ โดยในการไตสวนขอเทจ็จริงหากมี
กรณท่ีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรสั่งใหผูถกูกลาวหาแสดงรายการทรพัยสนิ
และหน้ีสิน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา 
เพื่อมีคําสัง่ใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตนตามรายการ 
วิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา ๓๐ วันแตไมเกิน ๖๐ วัน
โดยจะตองระบุในคําสัง่ดังกลาวดวยวาการไมปฏิบัติตามคําสัง่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจเปนความผดิตามกฎหมาย ทัง้นีใ้นกรณท่ีีผูถูกกลาวหารองขอโดยแสดง
เหตุผลใหเปนที่พอใจแกคณะอนุกรรมการไตสวนไดวาตนไมสามารถแสดง
รายการทรพัยสนิและหนี้สนิภายในระยะเวลาดงักลาวได คณะอนุกรรมการไตสวน
อาจขยายระยะเวลาแสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิใหกับผูถกูกลาวหาออกไปได 
แตตองไมเกิน ๖๐ วัน 

 ๖ พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติวา

 “ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใดของผูถูกกลาวหาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการรํ่ารวย
ผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ออกคําสัง่ยึดหรืออายัดทรัพยสินนัน้ไวชั่วคราว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได”.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๙๔

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

    เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสินแลว ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรวบรวมบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหน้ีสินไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยหากมีกรณีที่ตองใช
อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ใหเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาวเพื่อดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบนั้นตอไป

    ง. กรณีเจาหนาท่ีของรัฐมสีวนรวมในการกระทําความผิด ในกรณี
ทีก่ารไตสวนขอเทจ็จรงิพบวาไดมเีจาหนาท่ีของรฐัมสีวนรวมในการกระทาํความ
ผดิในเรือ่งทีอ่ยูระหวางการไตสวนขอเทจ็จรงิ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสั่งใหไตสวนผูนั้น อนึ่ง ความขอนี้ใหใชบังคับ
กับกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให 
ผูขอใหหรอืรบัวาจะใหทรพัยสนิหรือประโยชนอืน่ใดแกผูดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น
ตามมาตรา ๖๖ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ หรือกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุน แลวแตกรณี  

    ในการไตสวนขอเท็จจริงหากคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาการให
ผูถกูกลาวหายังคงปฏิบตัหินาทีต่อไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือ
เปนอุปสรรคในการไตสวนขอเท็จจริง ก็ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาเพื่อสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน 
เพื่อรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอไป

 ๔.๕) การแจงขอกลาวหาและสิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา
    (๑) ข้ันตอนการแจงขอกลาวหา
         เมือ่องคคณะอนุกรรมการไตสวนเหน็วา จากทางไตสวนขอเท็จจรงิ

มพียานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถกูกลาวหาไดกระทําการ
อันมีมูลความผิด ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาพบ
และแจงขอกลาวหาใหผูถกูกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถกูกลาวหาทีจ่ะช้ีแจง
แกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหาภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกิน 
๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับทราบขอกลาวหา

         ในการแจงขอกลาวหาน้ัน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดทาํเปน
บนัทกึการแจงขอกลาวหาระบุการกระทาํและพฤติการณทัง้หลายท่ีอางวาผูถกูกลาวหา
กระทําความผิด ขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิด
การกระทํานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของท่ีเก่ียวของดวยพอสมควรเทาที่จะทําให
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ผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี แตหากการแจงขอกลาวหาในกรณีรํ่ารวย
ผดิปกต ินอกจากจะตองกระทาํการดงักลาวแลว ใหระบขุอเทจ็จรงิและรายละเอยีด
เกี่ยวกบัทรพัยสนิที่ไดมาโดยมชิอบหรอืพฤตกิารณที่เปนเหตแุหงการรํ่ารวยผดิปกติ
ใหชัดแจงดวยเพื่อทีจ่ะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี โดยในกรณีที่
ปรากฏวา 

         -  ผูถกูกลาวหามารบัทราบขอกลาวหาแตไมยอมลงลายมอืชื่อ
รบัทราบขอกลาวหาใหคณะอนุกรรมการไตสวนจดแจงเหตุทีผู่ถูกกลาวหาไมยอม
ลงลายมอืช่ือไวในบนัทึกการแจงขอกลาวหาดวยและใหรวมไวในสาํนวนการไตสวน
ขอเท็จจริง โดยผูถูกกลาวหาอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับบันทึกการแจง
ขอกลาวหาแทนโดยใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบการแจงขอกลาวหาแลวก็ได

         - ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาตามกําหนดนัดหรือ
ปรากฏวาผูถูกกลาวหาไมไดรับหนังสือ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนสงบันทึก
การแจงขอกลาวหาไปใหผูถูกกลาวหาทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ณ ทีอ่ยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามหลักฐาน
ที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริง แตตองจดแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน

         - ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาหรือไมไดรับหนังสือ
แจงใหมารบัทราบขอกลาวหา ใหมีการปดประกาศหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามา
รับทราบขอกลาวหาไวโดยเปดเผยยังที่ทําการสํานักงาน ป.ป.ช. และภูมิลําเนาของ
ผูถูกกลาวหา โดยใหจดแจงการดําเนินการดังกลาวไวใหปรากฏเปนหลักฐานดวย

         ทั้งนี้ โดยเมื่อลวงพนกําหนด ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ดจัดสงบันทึก
การแจงขอกลาวหา แมจะไมไดรับบันทึกการแจงขอกลาวหาคืน หรือไมไดรับ
คาํช้ีแจงจากผูถกูกลาวหา ใหถอืวาผูถกูกลาวหาไดรบัทราบขอกลาวหาและไมประสงค
ที่จะแกขอกลาวหา

    (๒) สิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา 
      ในการชี้แจงแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาอาจแกขอกลาวหา

โดยทาํเปนหนังสอืหรอืชี้แจงดวยวาจากไ็ด และผูถกูกลาวหามสีทิธนํิาทนายความ
หรอืบุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรอืใหปากคาํของตนได ในกรณท่ีีผูถกูกลาวหา
ประสงคที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาดวยวาจา ใหนําขอ ๔.๒) (๔) การไตสวนปากคํา
พยานมาใชบงัคับโดยอนุโลม ในกรณีนีผู้ถูกกลาวหารองขอขยายระยะเวลาชี้แจง
แกขอกลาวหาไดโดยอางเหตุผลและความจําเปนหากคณะอนุกรรมการไตสวน
เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรมจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแกขอกลาวหา
หรือนําสืบแกขอกลาวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได
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ในการนาํสบืแกขอกลาวหา ผูถกูกลาวหาจะอางพยานบคุคลหรอื
นําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอางพยานหลักฐานโดยขอใหคณะอนุกรรมการ
ไตสวนเรียกหรือไตสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได

   (๓) สิทธิในการขอตรวจพยานหลักฐานในสํานวนของผูถูกกลาวหา
     ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาแลว โดยกอนการ

ชีแ้จงแกขอกลาวหาผูถกูกลาวหาอาจย่ืนคาํรองขอเปนหนงัสอืพรอมดวยเหตผุลตอ
คณะอนกุรรมการไตสวนเพือ่ขอตรวจพยานหลกัฐานในสาํนวนการไตสวนขอเทจ็จรงิ
เพือ่ประกอบการช้ีแจงแกขอกลาวหาได ซึง่คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตให
ผูถกูกลาวหาตรวจพยานหลักฐานตามท่ีรองขอก็ได เวนแตเปนพยานหลักฐานท่ี
มีผลกระทบตอความปลอดภัยของพยานบุคคล ผู กลาวหา ผู เสียหาย 
ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใด
เก่ียวกับการกระทําผดิตามท่ีกลาวหา หรอืกระทบตอสาระสําคัญของสํานวนการ
ไตสวนขอเทจ็จรงิโดยประการอ่ืน ใหคณะอนกุรรมการไตสวนมอีาํนาจทีจ่ะปฏเิสธ
ไมอนุญาตใหมีการตรวจพยานหลักฐานตามท่ีผูถูกกลาวหารองขอ นอกจากน้ี 
ใหผูถูกกลาวหายังมีสิทธิขอจดบนัทึกหรือคัดลอกเอกสารในสํานวนไดตามสมควร
เทาที่จะไมกระทบตอรูปคดีหรือการคุมครองบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยผูถูกกลาวหา
อาจนําทนายความหรือบุคคลท่ีไววางใจเขาชวยเหลือในการตรวจพยานหลักฐาน
ดวยก็ได

     ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นสมควรอาจทําการไตสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยการสอบปากคําพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึง
มีคําสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหนวยงานหรือบุคคลใด เพื่อประกอบการ
พจิารณาในการวนิจิฉยัคดีภายหลงัจากทีม่กีารแจงขอกลาวหาใหผูถกูกลาวหาทราบ
และไดรับฟงคําช้ีแจงแกขอกลาวหาโดยไดไตสวนพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา
แลวก็ได

 ๔.๖) การพิจารณาและสรุปสํานวน
    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดตามท่ี
มกีารกลาวหา โดยหากไดไตสวนพยานหลกัฐานของคูกรณทีกุฝายทีเ่กีย่วของในคดี
และเหน็วาการไตสวนขอเทจ็จรงิไดขอเทจ็จรงิเพยีงพอตอการวนิจิฉยัมลูความผดิ
ของผูถกูกลาวหาแลว กใ็หมกีารพจิารณาวนิจิฉัยความผดิของผูถกูกลาวหาและ
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดทั้งในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายที่ปรากฏในสํานวนคดีโดยเร็ว

    ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนประชุมปรึกษาเพ่ือพเิคราะหชัง่น้ําหนัก
พยานหลักฐานทัง้ปวงจากขอกลาวหา คาํแกขอกลาวหา ขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน

P85-105.indd   96 18/9/2555   9:35:55



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙๗

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ทีเ่กี่ยวของซึ่งไดจากการไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการ
อันเปนมูลความผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร หรือมีมติวาสมควรดําเนิน
คดอีาญา คดีรํา่รวยผิดปกติ หรือคดคีวามผิดวินัยกับผูถูกกลาวหาหรือไม 
พรอมดวยเหตุผลในการพิจารณาทําความเห็นและพยานหลักฐานประกอบ
คําวนิิจฉัย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง และใหจัดทําสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช.

 ทัง้นี ้เม่ือประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไดรบัสาํนวนการไตสวนขอเทจ็จรงิแลว 
ใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
พจิารณาสํานวนแลว อาจมมีตใิหคณะอนุกรรมการไตสวนทาํการไตสวนขอเท็จจรงิ
เพิ่มเติมได 

๔.๗) การดําเนินการเกี่ยวกับคดี๗

    (๑) ในการปฏบิตัหินาท่ีของคณะอนุกรรมการไตสวนเพือ่ดาํเนนิการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไตสวนขอเท็จจริง ให
อนุกรรมการมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย 
โดยในการจับและคุมขังบุคคล อนุกรรมการผูทีไ่ดรับมอบหมาย อาจรวมกับ
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื ่น หรือแจงให
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่นดําเนินการก็ได

    (๒) ในกรณท่ีีมเีหตท่ีุจะออกหมายจับหรอืเมื่อปรากฏพยานหลกัฐาน
ระหวางการไตสวนขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้วา 

      - ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด 
      - เม่ือมีหลกัฐานตามสมควรโดยมเีหตอัุนควรเชื่อวาผูถกูกลาวหา

จะหลบหนี
      - จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
      - กอเหตุอันตรายประการอื่น หรือ
      - เมื ่อมี เหตุท ีจ่ะออกหมายจับได ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
       และคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาจําเปนจะตองมีการจับและ

ควบคมุตัวผูถกูกลาวหาไว กใ็หเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณามอบหมาย
ใหอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนดาํเนนิการเพ่ือขอใหศาลที่มเีขตอาํนาจ

๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๙๘

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ออกหมายจบัผูถกูกลาวหามาเพือ่ดําเนนิคดตีามกฎหมายตอไป๘ ซึง่ความดังกลาว
ใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหา
มีมูลและไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพ่ือสงตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ดาํเนนิการฟองคดตีอศาลซึง่มเีขตอาํนาจดวยโดยอนโุลม

    (๓) ในการจดัการตามหมายจับ หรอืการจดัการใหไดตวัผูถกูกลาวหา
มาดําเนินคดีในระหวางการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากปรากฏพยานหลักฐาน
โดยชัดแจงวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดหรือมีพฤติการณที่จะหลบหนีไป
ในระหวางการไตสวน หรือไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพื่อสงตัวไปยัง
อัยการสูงสุดหรือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลซึ่งมี
เขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดการใหมี
การจับหรือควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาเพื่อดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่คนใดคนหน่ึงหรือ
หลายคนรวมกบัเจาพนกังานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนกังานอ่ืน หรอื
แจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอ่ืน จัดการใหมี
การจบัและควบคมุตวัผูถกูกลาวหาไวหรอืใหดาํเนนิการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่การนําตวั
ผูถูกกลาวหามาฟองลงโทษก็ได

     สําหรับในกรณีที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นระหวางคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด ใหมีการแตงตั้งผูแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบ
ดวยพนกังานเจาหนาทีห่รอืบคุคลทีเ่คยเปนอนกุรรมการไตสวนในคดนีัน้อยางนอย 
๒ คน โดยอาจมพีนกังานไตสวนในสาํนกักฎหมายและสํานกัคดรีวมเปนคณะทาํงาน
ดวยก็ได เพื่อทําหนาที่เปนคณะทํางานหรือฝายเลขานุการตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยคณะทํางานมีอํานาจหนาที่พิจารณาพยานหลักฐานที่
ไมสมบรูณและรวบรวมพยานหลกัฐานใหสมบรูณและหาขอยตุเิกีย่วกบัการดาํเนนิการ
ฟองคดีแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลหรือฟองคดีตอไป และในกรณี
ที่ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีได ใหสรุปขอเท็จจริงรวมท้ังขอกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

๕) พนักงานไตสวน
 ๕.๑) การแตงตั้งพนักงานไตสวน
    ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอรายชื่อขาราชการในสาขากระบวนการ

ยุติธรรมท่ีดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึ้นไปและมีพื้นความรู

 ๘ ในการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายจับเพ่ือใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีนั้น ใหระบุใน
คํารองขอดวยวาถาผูถูกกลาวหาหลบหนีไปในระหวางถูกดําเนินคดี มิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของ
อายุความ ตามความในมาตรา ๗๔/๑ หรือมาตรา ๙๘ ประกอบมาตรา ๗๔/๑ แลวแตกรณี.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๙๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ในระดับเนติบัณฑิต หรือมีคุณวุฒิดานกฎหมายและมีความรูและประสบการณ
ในการไตสวนและวินิจฉัยคดี หรือการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือการ
ใหความเห็นทางกฎหมาย โดยจะตองผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เพื่อใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามแตงตั้งให
เปนพนักงานไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีที่ไดรับมอบหมาย
ตอไปตามระเบียบนี้ 

 ๕.๒) การแตงตั ้งองคคณะพนักงานไตสวนเพื ่อดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและรับผิดชอบสํานวนคดี

    ในการพิจารณามอบหมายใหพนักงานไตสวนดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและเปนผูรับผิดชอบสํานวนในคดีแตละเรื่อง ใหผูอํานวยการสํานักที่
รับผิดชอบเปนผูมีอํานาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่แตงตั้ง
และมอบหมายคดีใหกับองคคณะพนักงานไตสวน เพื่อใหดําเนินการไตสวน
ขอเทจ็จรงิตามอาํนาจหนาท่ีตอไป โดยใหคาํนึงถงึความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม
เปนหลัก ซึ่งองคคณะพนักงานไตสวนทีไ่ดรับแตงตั้งและมอบหมายจะมีจํานวน
เทาใดนั้นใหเปนไปตามความจําเปนเหมาะสมและปริมาณคดีตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรแตงตั้ง โดยใหมีพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทําหนาที่
รับผิดชอบงานในองคคณะไตสวน  

 ๕.๓) การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวน
    (๑) กาํหนดใหนาํความในขอ ๔) คณะอนกุรรมการไตสวน มาใชบงัคบั

กับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวนโดยอนุโลม
    (๒) ใหพนักงานไตสวนทีไ่ดรับมอบหมายในการดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริง มีอาํนาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)๙ โดยในการไตสวน
ขอเทจ็จริงตามที่ไดรบัมอบหมาย ใหพนกังานไตสวนผูรบัผดิชอบสาํนวนทําหนาที่
รบัผดิชอบคดแีละเปนฝายเลขานกุารในองคคณะไตสวน และใหพนกังานไตสวน
ผูรับผดิชอบสาํนวนหรือพนักงานไตสวนในองคคณะไตสวนมอีํานาจลงนามใน
หนังสือหรือคําสั่งเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ได

    (๓) ในการปฏิบัติหนาทีข่องพนักงานไตสวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหพนักงาน
ไตสวนมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย

    (๔) ในกรณท่ีีองคคณะพนกังานไตสวนไดดาํเนนิการไตสวนขอเท็จจรงิ
และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงแลวองคคณะพนักงานไตสวนมีมติวาสมควร
ดําเนินคดีอาญา คดีรํ่ารวยผดิปกติ หรอืคดีความผดิวนิยักบัผูถกูกลาวหาหากเปน

๙ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๐๐

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

กรณีที่ผู ถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาโดยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูถูกกลาวหาน้ันจะหลบหนี และพนักงานไตสวนเห็นวามีความจําเปนตองจับ
ผูถกูกลาวหามาเพ่ือดาํเนินคดี ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่พจิารณา
เห็นชอบใหพนักงานไตสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอใหศาลออกหมายจับผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

    ในการจดัการตามหมายจบัใหพนกังานไตสวนหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมาย
แจงใหเจาพนกังานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอ่ืนดาํเนนิการแทน 
หรืออาจรวมดําเนินการกับเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือ
เจาพนักงานอื่นก็ได แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว

  (๕) ในกรณีทีม่กีารควบคุมตวัผูถกูกลาวหาไวในอาํนาจของศาลเน่ืองจาก
มีการจับผูถูกกลาวหาไวตามหมายจับแลว ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงาน
อื่นมีอํานาจในการดําเนินการขอใหศาลควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวไดตอไปและ
ใหแจงพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว โดยไมตองสงตัวผูถูกกลาวหามาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการ  ทั้งนี้ ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหได
ตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

 ทั้งนี้ ในการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ยอมไมเปนการตัด
อาํนาจขององคคณะพนกังานไตสวนในการจดัทาํสาํนวนการไตสวนขอเทจ็จรงิตาม
มาตรา ๕๐ เสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณา

๖) บทเฉพาะกาล
บรรดาการใด ๆ เกี่ยวกับการไตสวนขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการไปแลวหรือ

อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ และยังไมแลวเสร็จ ใหการ
ไตสวนขอเท็จจริงนัน้มผีลสมบูรณเปนอันใชได และใหดาํเนินการตอไปตามหลักเกณฑ 
วธิกีาร และระยะเวลาตามทีก่าํหนดไวในระเบยีบนีโ้ดยใหถอืวาการไตสวนขอเทจ็จรงิ
ทีไ่ดดาํเนินการไปแลวเปนสวนหน่ึงของการไตสวนขอเท็จจริงตามระเบียบน้ี และใน
ระหวางทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัมไิดมกีารจัดตําแหนงขาราชการในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมหรือในระหวางที่การจัดตําแหนงขาราชการยังไมแลวเสร็จ ใหพนักงาน
ไตสวนผูซึ่งไดรับแตงตั้งโดยผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดหรือที่อยู
ระหวางการดําเนินการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ไปกอนจนกวาจะมีการ
จัดตําแหนงแลวเสร็จและใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

หมายเหตุ : 
     • ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๐๑

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปน
 คนไทยพลัดถ่ิน 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 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามในกฎกระทรวงนี้

“คําขอ” หมายความวา คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
“ผูขอ” หมายความวา ผูขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น

๒) หลักฐานประกอบการยื่นคําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ผูใดประสงคจะไดรับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใหยืน่คําขอตอ

พนักงานเจาหนาที่พรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ ดังตอไปนี้
 (๑) รูปถายของผูขอ ใหใชรปูถายที่ถายไวไมเกิน ๖ เดอืนกอนวันย่ืนคาํขอ 

ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาสีเขม และไมใส
ผาคลุมหนาหรอืผาโพกศรีษะ เวนแตผูซึ่งมคีวามจาํเปนตามศาสนา นกิายของศาสนา 
หรือลทัธินิยมในทางศาสนา แตเปดใหเห็นหนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง 
จํานวน ๕ รูป สําหรับกรณีที่มีผูยื่นคําขอแทนใหยื่นจํานวน ๘ รูป

(๒) หลกัฐานทะเบยีนราษฎรของผูขอ ไดแก ทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวตัิ
ทีก่รมการปกครองบันทกึไวในกลุมผูทีม่ีเชือ้สายไทย และบัตรประจําตัวทีร่ะบุวา
ผูน้ันมีเช้ือสายไทย และในกรณท่ีีมญีาตสิบืสายโลหติหรอืรวมวงศตระกูลกบัผูขอซึ่ง
มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย ใหย่ืนหลกัฐานทะเบยีนราษฎรของบคุคล
ดังกลาว นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่นของผูขอหรือญาติ
สืบสายโลหติหรอืรวมวงศตระกลูกบัผูขอดงักลาว เชน สตูบิตัรหรอืหนังสอืรบัรอง
การเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย 

P85-105.indd  101 18/9/2555  9:37:25

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๐๒

กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอืน่ทีท่างราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย
และเลขประจําตัวประชาชน ใหยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

   โดยในกรณีที่มีการบันทึกทะเบียนประวัติของผูที ่ประสงคจะขอ
รับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นไวในกลุมอื่นที่มิใชกลุมผูที่มีเชื้อสายไทย 
หากผูน้ันเหน็วาเปนการบนัทึกโดยผดิหลง ใหผูน้ันย่ืนคาํรองขอแกไขใหถกูตองตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรกอนมายื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้

 (๓) หลักฐานแสดงผังเครือญาติของผูขอกับครอบครัวที่มีสัญชาติไทย
ทีอ่าศัยอยูในราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มี
สัญชาตไิทยหรอืบคุคลที่นาเชื่อถอืซ่ึงมีสญัชาตไิทยจาํนวน ๒ คน หรอืถามีหลกัฐาน
การตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจนวาผูขอเปนญาติรวมสายโลหิตกับผูมี
สัญชาติไทยใหยื่นมาพรอมกับคําขอดวย

 (๔) หลักฐานรับรองคุณสมบัติผูขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เชน หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา 
ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณทีอ่อกโดยสวนราชการ หนังสือรับรองซึ่ง
ออกใหโดยหนวยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรอืองคกรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
และอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาทีต่ั้งอยู
หรือปฏิบัติงานในทองที่ที่ผูขอมีภูมิลําเนาอาศัยอยู

 (๕) หนังสือรับรองวาตนเองมิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น โดยมีบุคคล
ที่นาเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจํานวน ๒ คนรับรอง

   ทั้งนี้ ผูขอมีสิทธิอางวัตถุพยาน พยานแวดลอม หรือหนังสือรับรองของ
สถาบันหรือองคกรวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา หรอืชาตพินัธุ ท่ีไดรบัการรบัรองจากหนวยงานของรฐั เพื่อเปนหลกัฐาน
พสูิจนความเปนคนไทยพลดัถิ่นกไ็ด สวนในกรณผีูขอเปนบคุคลที่ยงัไมบรรลนุติภิาวะ 
หรือเปนคนไรความสามารถ ใหบิดาหรือมารดา ผูรับบุตรบุญธรรม ผูอนุบาล 
หรอืผูปกครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเดก็ เปนผูย่ืนคาํขอแทนได

๓) วิธีการในการยื่นคําขอเพื่อพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น 
 (๑) ถาผูขอมชีื่อในทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวติัในกรงุเทพมหานคร 

ใหยืน่คําขอตอผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน ณ ทีท่ําการสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง

 (๒) ถาผูขอมีชื่อในทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวติัในจงัหวดัอื่น ใหย่ืน
คาํขอตอนายอาํเภอหรอืปลดัอาํเภอผูเปนหวัหนาประจาํกิ่งอาํเภอ ณ ท่ีวาการอาํเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอแหงทองที่ที่ผูขอมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 ในกรณีจําเปนอยางยิ่ง นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภออาจใชดุลพินิจเพื่อใหมีการรับคําขอนอกสถานที่ที่กําหนดได  ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนอยางยิง่ เชน กรณีทุพพลภาพ เจ็บปวยรายแรง 
หรือชราภาพ และความสะดวกของราษฎรเปนสําคัญ

๔) การตรวจรับคําขอ
 เม่ือพนกังานเจาหนาท่ีไดรบัคาํขอพรอมดวยหลกัฐานประกอบคาํขอครบถวน

ตามขอ ๒) แลว ใหออกใบรบัใหแกผูขอไวเปนหลกัฐาน และใหดาํเนินการตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอของคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ 
หากเหน็วา คาํขอและหลกัฐานประกอบคําขอถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอตอการ
พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหดําเนินการสงคําขอตออธิบดีกรมการปกครอง
หรือผูวาราชการจังหวัด เพื ่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของคําขอ
ตามขอ ๕) ตอไป 

 แตหากคําขอหรอืหลกัฐานประกอบคําขอไมถกูตองหรอืไมครบถวน หรอื
พนักงานเจาหนาท่ีเห็นวา หลกัฐานประกอบคําขอไมเพียงพอตอการพิสจูนความ
เปนคนไทยพลดัถิ่น อาจสอบสวนพยานบคุคลท่ีเก่ียวของเพิ่มเตมิ ไดแก ผูย่ืนคาํขอ
และบุคคลอื่นที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา สถานะบุคคลและ
จุดเกาะเกี่ยวที่สามารถพิสูจนการเปนผูมีเชื้อสายไทยของผูขอ หรือเรียกหลักฐาน
เพิ่มเติมโดยแจงเปนหนังสือใหผูขอทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ดรับคําขอ 
โดยกําหนดใหดําเนินการแกไขหรือสงหลักฐานเพิม่เติมหรือใหพยานบุคคลมาให
ถอยคําภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจง โดยการเรียกหลักฐานและ
สอบสวนพยานบุคคลนั้น จะตองคํานึงถึงความมัน่คงแหงราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนรวมถงึปจจยัแวดลอมและความเปนไปไดในการแสวงหาพยานหลกัฐาน
ที่เกี่ยวของกับผูขอประกอบกันดวย

 ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ไดรับ
เพิ่มเตมิ รวมทั้งสรปุผลการสอบสวนพยานบคุคลที่เกี่ยวของใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวน เวนแตมีเหตุจําเปน
ท่ีไมอาจดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กาํหนดได ใหพนักงานเจาหนาท่ี
แจงผูขอทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา ในการนี้ใหขยายระยะเวลาดําเนินการ
ออกไปไดไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว

๕) การตรวจสอบและพจิารณาคาํขอของอธบิดกีรมการปกครองหรอืผูวาราชการ
จังหวัด

 เมือ่พนักงานเจาหนาทีดํ่าเนินการตามขอ ๔) เรียบรอยแลว ใหสงคําขอ
พรอมทัง้หลกัฐานทีเ่ก่ียวของทัง้หมด รวมทัง้ผลการสอบสวนพยานบุคคลทีเ่กีย่วของ
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กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

เพิ่มเติมในกรณีที่มีการสอบสวนใหแกอธิบดีกรมการปกครองหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ภายใน ๗ วันนับแตวันทีไ่ดรับคําขอและหลักฐานประกอบ
คาํขอถกูตองและครบถวน หรอืนับแตวันท่ีการตรวจสอบคาํขอและหลกัฐานที่ไดรบั
เพิ่มเติมแลวเสร็จ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้

 (๑) ตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของคําขอและหลักฐานที ่
เกี่ยวของทัง้หมดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับเรื่องจากพนักงาน
เจาหนาที่

 (๒) ส งค ําขอและหลักฐานทั ้งหมด รวมทั ้งความเห็นของอธิบดี
กรมการปกครองหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น๑๐ภายใน ๗ วันนับแตวันทีก่ารตรวจพิจารณาตาม (๑) 
แลวเสร็จ

เมื่อฝายเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ไดรับเรื ่องตาม (๒) แลว ใหตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอ
และหลักฐานที่เกี่ยวของแลวจัดประชุมคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทย
พลัดถิ่นเพื่อพจิารณาคาํขอภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีไดตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอยแลว 
ซึ่งการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นของผูขอรายใด คณะกรรมการ
รบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่นจะเรยีกหลกัฐานหรอืสอบสวนพยานบคุคลเพิ่มเตมิ
ก็ได โดยใหนําความในขอ ๔) มาใชบังคับ

๖) มติของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
 (๑) เมื่อคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น มีมติวาผูขอ

รายใดเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือรับรองความ
เปนคนไทยพลดัถิน่ใหแกผูนัน้ภายใน ๗ วันนบัแตวันท่ีไดมกีารจดัทําและรบัรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเสร็จ
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ การจัดทําและรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วัน
นับแตวันทีค่ณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ ่นมีมติ พรอมแจง
กรงุเทพมหานครหรือจังหวัดท่ีผูขอมชีื่อในทะเบยีนบานหรอืทะเบยีนประวัติเพื่อการ
ลงรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบานใหแกผูขอตามระเบยีบท่ีผูอาํนวยการทะเบยีน
กลางกําหนด

 ๑๐ คณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๗ คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา 
ดานประวัติศาสตรหรือกลุมชาติพันธุ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยูดวย เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมการ
ปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๐๕

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 (๒) กรณคีณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่นพจิารณาเหน็วา
ผูขอรายใดมใิชคนไทยพลดัถิ่น ใหอธบิดกีรมการปกครองแจงเปนหนงัสอืใหผูขอ
ทราบภายใน ๗ วนันบัแตวนัทีไ่ดมกีารจดัทาํและรบัรองรายงานการประชมุของ
คณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถ่ินเสรจ็เรยีบรอยแลว ทัง้นี ้การจดัทํา
และรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นมีมติ โดยใหระบุเหตุผลขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
และขอกฎหมาย รวมทั้งวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวใน
หนังสือแจงดวย

 ทั้งนี้ คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใบรับ และหนังสือรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ก.ค. - ต.ค. ๕๕ ๑๐๕จุลนิติ
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