
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๐๕จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
   โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติหนาที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการจัดใหมี
มาตรการหรือแนวทางที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งไดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงไว อีกทั้งไดบัญญัติใหรัฐ
มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤตมิิชอบท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและขจัดการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวดตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงเปนการสมควรบัญญัติ
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติขึน้ใหม
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป 
๑) ใหยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)  
  (๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  (๒)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓๑ เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ลงวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 การปองกนัและปราบปรามการทจุรติ 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

105-144-MAC6.indd   105105-144-MAC6.indd   105 11/13/18   3:39 PM11/13/18   3:39 PM

creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๐๖ จุลนิติ

 (๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
 (๔)  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 (๕)  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 (๖)  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 (๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เร่ือง
ใหพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมผีลบังคับใชตอไป ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 (๘)  ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๗๒/๒๕๕๗ เร่ือง
การดําเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒) บทนิยามที่สําคัญ (มาตรา ๔)
 “เจาพนักงานของรัฐ” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผู ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือ
ในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองท่ี หรือเจาพนักงานอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และ
ใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนด
ใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองที่จัดต้ังข้ึนในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอิสระ 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)  ขาราชการรฐัสภาฝายการเมอืงตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
รัฐสภา
 “ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ” หมายความวา ผูดาํรงตาํแหนงในองคกร
อิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหหมายความ
รวมถึงผูวาการตรวจเงินแผนดินดวย ยกเวนกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)
 “ผูชวยผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา ผูทําหนาที่ชวยเหลือผูบริหาร
ทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงผูทําหนาท่ีชวยเหลือสภาทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด
 “ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผู ดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
ซึง่มใิชผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงสาํหรบัขาราชการพลเรอืน และปลัดกระทรวง
กลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร 
และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัด 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนา
หนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตไมรวมถงึผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 
กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด
 “ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให
ดําเนินการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะในฐานะ
เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว 
 “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด
ในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณ
ทีอ่าจทาํใหผูอืน่เชือ่วามตีาํแหนงหรอืหนาทีท่ัง้ทีต่นมไิดมตีาํแหนงหรอืหนาทีน่ัน้ 
หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนง
หนาทีร่าชการหรอืความผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือตามกฎหมายอื่น
 “รํา่รวยผดิปกต”ิ หมายความวา การมทีรพัยสนิมากผดิปกต ิหรอืมทีรพัยสิน
เพ่ิมข้ึนมากผิดปกติ หรือการมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมา
โดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมายสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามหนาที่
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๐๘ จุลนิติ

หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ รวมทั้งกรณีมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
สืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย 

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๘)  
 ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการ
ตามกฎหมายนี้

 ๔) กรณีการแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ
  ในกรณทีี่กฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนประการอื่น การใดที่กําหนดใหแจง 
ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือ
สงหนังสือหรือเอกสารใหบคุคลน้ัน ณ ภมูลิาํเนาหรือท่ีอยูทีป่รากฏตามหลกัฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถอืวาไดแจง ยืน่ หรือสง
โดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว และในกรณีที่กฎหมายน้ีกําหนดใหประกาศหรือ
เผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายน้ีแลว 
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)

๕) อํานาจในการกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในกรณีที่กฎหมายนี้กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําส่ังเร่ืองใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเปนประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่ง แลวแตกรณี และถาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําส่ังน้ันใชบังคับแกบุคคลทั่วไป ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให
ดําเนินการประกาศตามขอ ๔) ดวย ทั้งนี้ ถาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เลขาธิการตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละข้ันตอนใหชัดเจนดวย 
(มาตรา ๕ วรรคสอง)

๖) การใหความรวมมือและความชวยเหลือกันระหวางองคกรอิสระกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองใหความรวมมือและ
ความชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา
มผีูกระทําการอนัไมชอบดวยกฎหมายอนัอยูในหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอสิระอ่ืน 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงองคกรอิสระท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ
ตามหนาที่และอํานาจตอไปโดยไมชักชา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๐๙จุลนิติ

  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการเรื่องใดที่อยูใน
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเขาลักษณะเปนการกระทํา
ความผิดท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระอ่ืนดวย ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของแตละองคกรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและไมซํ้าซอนกัน และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว
ใหประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธานองคกรอิสระอ่ืนมารวมประชุม
เพ่ือหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได และใหองคกรอิสระทุกองคกรปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว (มาตรา ๖)

๗) บทยกเวนมิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา
เรื่องอายุความการลงโทษในคดีอาญามาใชบังคับ
  ในการดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมายน้ี ถาผูถกูกลาวหาหรอืจาํเลยหลบหนี
ไปในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการพิจารณาของศาล กฎหมายมิให
นับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความ 
และเมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําเลย ถาจําเลยหลบหนีไปในระหวาง
ตองคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหลงโทษ มใิหนาํบทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายอาญา
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
กรรมการจาํนวน ๙ คน ซึง่พระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้ตามคาํแนะนาํของวฒุิสภา
จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา โดยผูซึ่งไดรับการสรรหา
ตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย บัญชี 
เศรษฐศาสตร การบริหารราชการแผนดิน หรือการอ่ืนใดอันเปนประโยชน
ตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต และตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ รวมทั้งตองไมมี
ลักษณะตองหามตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑ ดวย ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดให
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง ๗ ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว (มาตรา ๑๘)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๐ จุลนิติ

       ๘.๑.๒)  กรณีกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ 
(๒) หรือ (๓)๑

             เม่ือมีผูรองขอโดยมหีลักฐานตามสมควรวากรรมการผูใด
พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่อง
ตอประธานกรรมการสรรหาภายใน ๕ วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ และให
คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัยใหถือเสียง
ขางมาก ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  (มาตรา ๒๐)  
       ๘.๑.๓)  การหยุดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ป.ป.ช.
             ในกรณทีีก่รรมการตองหยุดปฏบิตัหินาท่ีเพราะถกูกลาวหา
และศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ประทับฟอง และมีกรรมการเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่ง ใหประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเชนเดียวกับกรรมการทําหนาท่ีเปนกรรมการ เปนการช่ัวคราวใหครบ 
๙ คน โดยใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังทําหนาท่ีในฐานะกรรมการจนกวากรรมการที่ตน
ทาํหนาทีแ่ทนจะปฏบิตัหินาทีไ่ด หรอืจนกวาจะมีการแตงตัง้ผูดาํรงตําแหนงแทน 
(มาตรา ๒๑)  

 ๘.๒) หนาท่ีและอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนท่ี ๒, มาตรา ๒๘
ถึงมาตรา ๔๑)
       ๘.๒.๑)  อาํนาจหนาที่ทั่วไปของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
              (๑) ไตสวนและมคีวามเหน็กรณมีกีารกลาวหาผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูใด
มพีฤตกิารณรํา่รวยผิดปกต ิทจุริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏบิตัหินาท่ี หรือใชอาํนาจ
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
              (๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ 
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม

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

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๑จุลนิติ

              (๓)  กําหนดใหผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาหนาที่ของรัฐ ยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมท้ัง
ตรวจสอบและเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว
              (๔)  ไตสวนเพ่ือดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่กฎหมายนี้
กําหนด หรือท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
              (๕)  หนาที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
              ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ (๔) ใหรวมถึง
การดาํเนนิการกบับคุคลอืน่ซึง่เปนตวัการ ผูใช หรอืผูสนบัสนนุ รวมทัง้ผูให ผูขอให 
หรอืรบัวาจะใหหรอืนิตบิคุคลทีเ่กีย่วของกบัการใหทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด
แกบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๔) เพ่ือจงูใจใหกระทาํการ ไมกระทําการ หรือประวิง
การกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายดวย (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐)   
       ๘ .๒ .๒) หนาที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเห็น และ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตร ีรัฐสภา ศาล องคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
              (๑)  ปรบัปรงุการปฏบัิตริาชการ หรอืวางแผนงานโครงการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปราม
การทจุรติ การกระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการหรอืการกระทาํความผดิ
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
              (๒)  จดัใหมมีาตรการและกลไกท่ีมปีระสทิธภิาพเพือ่ปองกนั
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนอยางเขมงวด
              (๓)  เสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือมาตรการใดท่ีเปนชองทางใหมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
หรือเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐไมอาจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีตอราชการได 
       ๘.๒.๓) อาํนาจและหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายนี้
             ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ดังตอไปนี้
              (๑)  มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน มาใหถอยคํา
หรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประโยชนในการไตสวน
             (๒)   ใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ มาเพื่อประโยชนในการไตสวน
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๒ จุลนิติ

            (๓) ดาํเนินการขอใหศาลท่ีมเีขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไป
ในเคหสถาน สถานท่ีทาํการ หรอืสถานทีอ่ืน่ใด รวมทัง้ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาที่มีการ
ประกอบกิจการ เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยาน
หลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับเร่ืองท่ีไตสวน และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ในเวลาดังกลาว ใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
             (๔) มีคําสั่งใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานเอกชนชีแ้จงขอเท็จจริง อํานวยความสะดวก 
หรือใหความชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
            (๕)  จางท่ีปรึกษาหรอืผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบหาขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือหนี้สิน และการดําเนินคดีในการติดตามทรัพยสิน
ในตางประเทศได  
       ๘.๒.๔) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการดําเนินการอยางใด
ในหนวยงานของรัฐอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือสอวาอาจมีการทุจริต
            ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มเีหตุอนัควรสงสัยวามีการ
ดําเนินการอยางใดในหนวยงานของรัฐอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือสอวาอาจ
มีการทุจริต ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว ถาผลการ
ตรวจสอบปรากฏวากรณมีเีหตอุนัควรระมดัระวัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยู มีหนังสือ
แจงใหหนวยงานของรฐัดังกลาวและคณะรฐัมนตรีทราบ พรอมดวยขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไข โดยหนวยงานของรฐัและคณะรัฐมนตรมีหีนาทีต่องดาํเนนิการ
ตามควรแกกรณเีพ่ือปองกนัมิใหเกิดการทจุริตหรอืเกดิความเสียหายตอประโยชน
ของรฐัหรอืประชาชนโดยเรว็และถาไมเก่ียวกบัความลบัของทางราชการใหเปดเผย
ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย (มาตรา ๓๕)  
       ๘.๒.๕) บทตองหามและเง่ือนไขในการเปดเผยขอมูลเฉพาะ
ของบุคคล
            คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจาหนาที่ และบุคคล
ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงต้ังหรอืมอบหมายใหปฏิบตัหินาท่ีอยางใด จะเปดเผย
ขอมูลซึ่งมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคลบรรดาท่ีไดมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีมไิด โดยการเปดเผยขอมูลการดาํเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแตละ
ขัน้ตอน หามเปดเผยขอมูลท่ีเปนรายละเอียดของผูกลาวหา ผูแจงเบาะแส และ
ผูซึง่เปนพยาน หรอืกระทําการใดอันจะทาํใหทราบรายละเอยีดเกีย่วกบับคุคล
ดงักลาว การเปดเผยขอมูลอ่ืนใดเพ่ือใหสาธารณชนไดทราบ ใหอยูภายใตเง่ือนไข 
ดังตอไปนี้

105-144-MAC6.indd   112105-144-MAC6.indd   112 11/13/18   3:40 PM11/13/18   3:40 PM
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๓จุลนิติ

            (๑) ในช้ันกอนการไตสวน หามเปดเผยชือ่ผูถกูรอง เวนแต
มเีหตอุนัจาํเปนเพือ่ประโยชนในการไตสวนหรอืไตสวนเบือ้งตน และไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว
            (๒) เมื่อไดดําเนินการไตสวนหรือไตสวนเบื้องตนแลวมี
พยานหลักฐานพอสมควรกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด
            (๓) เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มคีวามเหน็หรอืวนิจิฉยัวา
ผู ถูกกลาวหามีพฤติการณการกระทําความผิด ใหเปดเผยความเห็นหรือ
คาํวนิจิฉยัได เวนแตจะเปดเผยชือ่ผูกลาวหา ผูแจงเบาะแสและผูซึง่เปนพยานมไิด 
และตองไมกระทบตอรูปคดีหรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคล
ที่เกี่ยวของ
            ทั้งนี้ กฎหมายยังไดกําหนดหามมิใหมีการเปดเผยหรือเผย
แพรขอมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ การสอบสวน การไตสวน หรือ
การไตสวนเบ้ืองตน รวมท้ังบรรดาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ สอบสวน 
ไตสวน หรอืไตสวนเบือ้งตนทีอ่ยูระหวางการดาํเนินการจนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะไดพิจารณาและมีมติในเร่ืองดังกลาวแลว เวนแตจะเปนการเปดเผยเพือ่ประโยชน
ในการไตสวนหรือไตสวนเบ้ืองตน โดยใหถือวาเปนความลับของทางราชการ 
(มาตรา ๓๖)  
             โดยในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลอันเปนการฝาฝนตาม
ความในขอน้ี กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือหาตัว
ผูเปดเผยขอมูลโดยเร็ว หากตรวจสอบพบใหดาํเนนิการทางวนิยัแกผูทีเ่ปดเผย
ขอมลู หากเปนกรณท่ีีกระทําโดยจงใจใหถอืวาเปนความผดิทางวนิยัอยางรายแรง
ทั้งนี้ หากเลขาธิการไมดําเนินการตรวจสอบใหถือวาเปนความบกพรองของ
เลขาธิการ และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาดาํเนนิการตามควรแกกรณี 
(มาตรา ๓๗)  
       ๘.๒.๖) อํานาจออกหมายจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหา
            ในระหวางการไตสวน หรือเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลู
วาผูใดกระทาํความผดิและความผดินัน้มโีทษทางอาญา หากมีเหตอุนัควรเช่ือ
วาผูถูกกลาวหาจะหลบหนี กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายมีอํานาจดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจ
ออกหมายจบัและควบคมุตัวผูถูกกลาวหาไว โดยในการจบัและควบคมุตวับคุคล
ดงักลาวนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายพนักงานเจาหนาที ่พนกังาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการแทนก็ได และให
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๔ จุลนิติ

พนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายโดยเร็ว  ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดงักลาว เปนพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายนี้ 
ในการจับ คุมขังและการปลอยชั่วคราว ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม
            ในกรณทีีม่กีารกระทําความผดิฐานทจุรติตอหนาที ่เกดิขึน้
ในลกัษณะความผดิซึง่หนา ใหกรรมการ พนกังานไตสวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญมีอํานาจจับกุมตัว
ผูกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายของศาล และเม่ือจับไดแลวใหสงมอบ
ใหพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(มาตรา ๓๙) 
  ๘.๓) การตรวจสอบการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สวนที ่๓,
มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๕)
      กฎหมายกาํหนดใหกรรมการมหีนาทีย่ืน่บญัชทีรพัยสนิและหนีส้นิ
ของตน คูสมรส๒ และบุตรท่ียงัไมบรรลุนติภิาวะ รวมท้ังทรัพยสนิท่ีมอบหมาย
ใหอยูในความครอบครองหรอืดแูลของบคุคลอืน่ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ตอประธานวุฒสิภา โดยใหนาํความในหมวด ๕ การดําเนนิการเก่ียวกบัทรพัยสนิ 
มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนอํานาจของประธานวุฒสิภา ทัง้น้ี ใหประธานวุฒสิภา
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบเบื้องตน
กอนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา (มาตรา ๔๒)  
      ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการท่ีกรรมการ
ผูใดจงใจไมยืน่บัญชีทรัพยสนิและหนีส้นิตอประธานวฒุสิภา หรือจงใจยืน่บัญชี
แสดงรายการทรพัยสนิหรอืหนีส้นิอันเปนเทจ็ หรือปกปดขอเทจ็จรงิท่ีควรแจง
ใหทราบและมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสิน
หรือหนี้สิน ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดี
ตอศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงตอไป  ทัง้น้ี ใหนาํความ
ในมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๔๓)  
      ในกรณทีีป่รากฏวากรรมการผูใดร่ํารวยผดิปกติ กฎหมายกาํหนดให
ประธานวุฒิสภาสงสํานวนพรอมดวยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภา
เพ่ือแจงใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป (มาตรา ๔๔)   

๒คูสมรสดังกลาวใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด.
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      สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของท้ังสองสภาหรอืประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน 
มสีทิธเิขาชือ่กลาวหาวากรรมการผูใดมพีฤตกิารณรํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที่
หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยยื่นตอ
ประธานรัฐสภาพรอมดวยหลกัฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามีเหตุ
อนัควรสงสยัวามกีารกระทาํตามทีถ่กูกลาวหา ใหประธานรฐัสภาเสนอเรือ่งไปยงั
ประธานศาลฎกีาเพือ่ตัง้คณะผูไตสวนอสิระตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง และใหนําความ
ในขอ ๑๐.๒) มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยการกลาวหาดังกลาว ใหรวมถึง
การเขาช่ือกลาวหาวากรรมการและบุคคลอ่ืนเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
ในการกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดแกกรรมการ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ
ประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย (มาตรา ๔๕)

๙) การไตสวน (หมวด ๒, มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๗๕)                               
 ๙.๑) การยื่นพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา 
      ในการดําเนินการไตสวนหรือไตสวนเบ้ืองตน คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการไตสวน หวัหนาพนกังานไตสวน หรือพนักงานไตสวน แลวแตกรณี 
ตองดําเนินการเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น ไมวา
จะเปนคุณหรือเปนโทษตอผูถูกกลาวหา โดยพยานหลักฐานใดท่ีผูถูกกลาวหา
นาํสง คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หวัหนาพนกังานไตสวน หรอื
พนักงานไตสวนจะไมรับดวยเหตุลวงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได เวนแต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติช้ีมูลแลว หรือเห็นวาผูถูกกลาวหาจงใจประวิงเวลา 
หรือใชสิทธิโดยไมสุจริต
      ในกรณทีีผู่ถกูกลาวหาขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไตสวน หรอืหวัหนาพนกังานไตสวนเรยีกบคุคลหรือเรยีกเอกสารจากบุคคลใด
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานไตสวนดําเนินการตามท่ีร องขอ
แตผูถูกกลาวหาตองรองขอภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงขอกลาวหา เวนแต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หรือกรรมการที่กํากับดูแลเห็นวา
ผูถูกกลาวหาจงใจประวิงเวลา หรือใชสิทธิโดยไมสุจริต หรือบุคคลหรือเอกสาร
ที่ขอใหเรียกนั้นไมมีผลตอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตตองบันทึก
เหตนุัน้ไวในสาํนวนการไตสวนหรอืรายงานการไตสวนเบือ้งตนดวย (มาตรา ๔๖)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๖ จุลนิติ

  ๙.๒)  ระยะเวลาในการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
      (๑) เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวาจะมีการ
กลาวหาหรือไมวามีการกระทําความผิดท่ีอยู ในหนาท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหนาที่
และอํานาจโดยพลัน โดยในกรณีที่จําเปนตองมีการไตสวน ตองไตสวนและมี
ความเห็นหรือวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด ซึ่งตองไมเกิน ๒ ปนับแตวันเริ่มดําเนินการไตสวน แตในกรณีที่มี
เหตุจาํเปนอนัไมอาจดาํเนินการใหแลวเสรจ็ได คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเปนไดแตรวมแลวตองไมเกิน ๓ ป เวนแตเปนเรื่อง
ทีจ่าํเปนตองเดนิทางไปไตสวนในตางประเทศ หรอืขอใหหนวยงานของตางประเทศ
ดําเนินการไตสวนให หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากตางประเทศ จะขยาย
ระยะเวลาออกเทาที่จําเปนก็ได
      (๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดิน
มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาท่ี จงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจ
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเปนกรณีที่ผู ว าการ
ตรวจเงินแผนดินไมมีอํานาจจะดําเนินการใดได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดาํเนินการไตสวนโดยพลัน โดยใหถอืวาเอกสารและหลักฐานทีผู่วาการตรวจเงนิแผนดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําข้ึนเปนสวนหน่ึงของสาํนวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
      ภายใตกาํหนดอายคุวามขางตน เมือ่พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว
ตาม (๑) หรือตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้แลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคง
มีหนาที่และอํานาจที่จะดําเนินการไตสวน และมีความเห็น หรือวินิจฉัย หรือ
ดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป แตใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
สอบสวนและดําเนินการลงโทษผูทีเ่ก่ียวของตามควรแกกรณโีดยเร็ว (มาตรา ๔๘)  
 ๙.๓) เหตุที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคําสั่งไมรับเรื่องใดไวพิจารณา
      เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวาจะเปนกรณีที่มีการกลาวหาหรือไม ใหเลขาธิการ
หรือผู ที่ เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบเบื้องตนกอนตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หากตรวจสอบเบื้องตนแลวพบวา
      (๑)  มีขอมูลหรือรายละเอียดไมเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป 
      (๒)  ความผิดที่กลาวหาน้ันไมไดอยู ในหนาที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
      (๓)  เปนเรื่องที่หามไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไวพิจารณา
ตามขอ ๙.๕.๑) หรือขอ ๙.๕.๒) (๑) 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๗จุลนิติ

      กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการหรือผูท่ีเลขาธิการมอบหมายเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาตามระยะเวลา
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีคําสั่งไมรับเรื่องไวพิจารณาแลว ถาเปนกรณีที่มีคํากลาวหา ใหมีหนังสือแจง
ใหผูกลาวหาทราบ โดยผูกลาวหาซึง่ไมเห็นดวยกบัคําสัง่ไมรบัเรือ่งไวพจิารณา
ของกรรมการ อาจมหีนงัสอืขอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาทบทวนคาํสัง่นัน้
ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสอืแจง 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
เบือ้งตนได กฎหมายไดกาํหนดใหดาํเนนิการเปนคณะ ประกอบดวย เลขาธกิาร
หรือหัวหนาพนักงานไตสวนเปนหัวหนา พนักงานไตสวนอยางนอย ๑ คน
รวมเปนคณะ และอาจมีผูชวยพนักงานไตสวนหรือพนักงานเจาหนาที่เพื่อชวย
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได และในการไตสวนปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน
ตองกระทําโดยเลขาธิการ หัวหนาพนักงานไตสวนหรือพนักงานไตสวน ๑ คน 
และผูชวยพนักงานไตสวนหรือพนักงานเจาหนาที่อีก ๑ คน ทั้งนี้ การไตสวน
เบ้ืองตนตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทํารายงานการไตสวนเบ้ืองตนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย แตอาจ
ขยายระยะเวลาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน 
              ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเร่ืองใดไวพิจารณาแลว 
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 
              ในการไตสวนเร่ืองใดที่เปนเรื่องสําคัญมีผลกระทบ
อยางกวางขวาง หรือเปนกรณีมีการไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรอืผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ กฎหมายกาํหนด
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนเอง หรือจะแตงต้ังกรรมการ
ไมนอยกวา ๒ คนและบคุคลอืน่เปนคณะกรรมการไตสวนกไ็ด ซึง่คณะกรรมการ
ไตสวนตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทําสํานวนการไตสวนเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณา ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับมอบหมาย (มาตรา ๕๑)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๑๘ จุลนิติ

 ๙.๕) บทตองหามของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการรับหรือยกเรื่องขึ้น
พิจารณา
       ๙.๕.๑)  กฎหมายไดกําหนดหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ
หรือยกเรื่องที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา
             (๑)   เร่ืองท่ีมีขอกลาวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตจะไดพยาน
หลักฐานใหมอันเป นสาระสําคัญแกคดี ซึ่งอาจทําใหผลของคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป
             (๒)   เรื่องที่เปนคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาล
ประทับฟองหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตคดีนั้นไดมีการ
ถอนฟองหรือทิ้งฟอง หรือเปนกรณีที่ศาลยังมิไดวินิจฉัยในเน้ือหาแหงคดี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากลาวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได
             (๓)  ผูถกูรองหรือผูถกูกลาวหาตาย เวนแตเปนกรณรีํา่รวย
ผิดปกติ (มาตรา ๕๔) 
       ๙.๕.๒)  กฎหมายไดกําหนดหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับ
หรือยกเรื่องท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ีขึ้นพิจารณา เวนแตมีหลักฐานปรากฏ
ชดัแจงและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาเปนกรณีทีเ่ปนการกระทาํท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง
             (๑)   เร่ืองท่ีลวงเลยมาแลวเกิน ๑๐ ปนบัแตวนัเกิดเหตุจนถึง
วันที่มีการกลาวหา
             (๒)   เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวามีการดําเนินการ
ตอผูถูกรองหรือผูถูกกลาวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเปนไปโดยชอบแลว 
และไมมีเหตุอันควรสงสัยวาการดําเนินการนั้นไมเที่ยงธรรม
             (๓)   ผูถกูรองหรอืผูถกูกลาวหาพนจากการเปนเจาพนักงาน
ของรัฐหรือพนจากตาํแหนงทีถ่กูกลาวหาไปแลวเกิน ๕ ป ในกรณทีีม่กีารพิจารณา
เรื่องภายในกําหนดเวลา แมจะพนกําหนดเวลา ๕ ปแลวก็ใหมีอํานาจดําเนินการ
ตอไปได (มาตรา ๕๕)  
 ๙.๖) บทตองหามของกรรมการ กรรมการไตสวน หวัหนาพนกังานไตสวน 
พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ 
      กฎหมายไดกําหนดหามมิใหกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนา
พนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนกังานไตสวน หรือพนกังานเจาหนาท่ี 
ซึ่งมีเหตุดังตอไปนี้ เขารวมดําเนินการไตสวน พิจารณาหรือวินิจฉัยคดี
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑๙จุลนิติ

      (๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง
ทีก่ลาวหาในฐานะอืน่ทีม่ใิชในฐานะกรรมการ กรรมการไตสวน หวัหนาพนกังาน
ไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่มากอน
      (๒)  มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
      (๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
      (๔)  เปนผูกลาวหาหรอืเปนคูสมรส บพุการ ีผูสบืสนัดาน หรอืพีน่อง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
      (๕)  มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุ นสวนหรือ
มีผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
      ในการดําเนินการในเรื่องใด กรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนา
พนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ผูใดมเีหตตุาม (๑) ถงึ (๕) ในเรือ่งน้ัน ใหผูน้ันแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายโดยเร็ว และระหวางนั้นหามมิใหบุคคล
ดงักลาวยุงเกีย่วกบัการดาํเนนิการใด ๆ  เกีย่วกับเรือ่งนัน้จนกวาคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจะวินิจฉัย ซึ่งตองวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
      ทัง้นี ้ผูถกูกลาวหาหรือผูมีสวนไดเสียจะคัดคานกรรมการ กรรมการ
ไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน ผูชวยพนักงานไตสวน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งมีเหตุตาม (๑) ถึง (๕) 
ก็ได โดยย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
โดยในระหวางที่รอการวินิจฉัย ใหกรรมการ กรรมการไตสวน หัวหนาพนักงาน
ไตสวน พนกังานไตสวน ผูชวยพนกังานไตสวน หรอืพนักงานเจาหนาที ่ซึง่ถกูคดัคาน
ระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอน (มาตรา ๕๖)  
 ๙.๗) กรณีผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการดวยเหตุ
อื่นใดในระหวางการไตสวน
      (๑)  ในระหวางการไตสวน หากปรากฏวาผูถกูกลาวหาพนจากตาํแหนง
หรอืพนจากราชการเพราะเหตุใด 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
วันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ และใหเปดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป เวนแตเปนกรณกีารดาํเนนิการสอบสวน
กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากเจาหนาท่ีของรัฐตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสี่ (มาตรา ๕๘)  
  ๙.๙)  กรณีเจาพนักงานของรัฐถูกกลาวหา
      ในการกลาวหาเจาพนักงานของรัฐบรรดาที่อยูในหนาท่ีและอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายกาํหนดใหยืน่คํากลาวหาตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือสํานักงาน 
      โดยภายใตบังคับขอ ๙.๕.๒) การกลาวหาเจาพนักงานของรัฐ 
กฎหมายกําหนดใหกลาวหาในขณะท่ีผูถกูรองเปนเจาพนกังานของรัฐ หรือพน
จากการเปนเจาพนักงานของรัฐไมเกิน ๕ ป แตกไ็มตดัอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทีจ่ะยกคาํกลาวหาทีไ่ดมกีารกลาวหาไวแลวหรือกรณทีีม่เีหตุอนัควรสงสยั
ขึ้นไตสวนได  ซึ่งตองไมเกิน ๑๐ ปนับแตวันที่ผู ถูกรองพนจากการเปน
เจาพนักงานของรัฐหรือพนจากตําแหนงดังกลาว แลวแตกรณี
      ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ดมกีารยกคาํกลาวหาข้ึนพิจารณาหรอืกรณีทีย่กเหตุ
อนัควรสงสยัข้ึนไตสวนภายในกาํหนดเวลาดงักลาวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอีาํนาจดาํเนินการกับเจาพนักงานของรฐัอ่ืนซ่ึงเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
ในเร่ืองน้ันไดดวย ไมว าผู นั้นจะพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐหรือ
พนจากตําแหนงดังกลาวแลวก็ตาม (มาตรา ๕๙)    
 ๙.๑๐)  กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ
       (๑)  กรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหพนกังานสอบสวน
เปนผูดําเนินการ 
           ในกรณีทีผู่เสียหายไดรองทกุขหรือมีผูกลาวโทษตอพนกังาน
สอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาพนักงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดในขอหาใด ๆ 
บรรดาทีอ่ยูในหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายกําหนดให
พนักงานสอบสวนแสวงหาขอเท็จจริง รวมท้ังรวบรวมพยานหลักฐานเบ้ืองตน
แลวสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับการรองทุกข
หรือกลาวโทษ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวาเรื่อง
ที่ไดรับมาไมอยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแมจะอยู
ในหนาท่ีและอํานาจแตเปนเร่ืองไมรายแรงท่ีเปนการกลาวหาเจาพนักงาน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๑จุลนิติ

ของรฐั และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรมอบหมายใหพนกังานสอบสวน
เปนผูดําเนินการ ก็ใหสงเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่องจากพนักงานสอบสวน โดยจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ใหพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติดวยก็ได
           ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจะตองขอใหศาลออกหมายจับบุคคล
ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครอง
หรอืตาํรวจช้ันผูใหญมอีาํนาจย่ืนคาํรองตอศาลท่ีมเีขตอํานาจเพ่ือใหออกหมายจับ
บุคคลดังกลาวได หรอืในกรณีทีม่เีหตจุาํเปนอยางอืน่ทีจ่ะจบัโดยไมมหีมายจบัได 
ใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคล
ดังกลาวได
           ในกรณีท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดจับบุคคล
ดังกลาวไว กฎหมายกําหนดใหสงตัวผูถูกจับพรอมท้ังบันทึกการจับมายัง
พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแตเวลา
ที่ผูถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน โดยมิใหนับระยะเวลาเดินทาง
ตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับจากท่ีจับมายังท่ีทําการของพนักงานสอบสวน รวมเขา
ในกําหนดเวลา ๔๘ ชั่วโมงนั้นดวย ในกรณีที่ไมจําตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปลอยตวัผูถกูจบัไปโดยมีประกัน หรอืไมมปีระกันกไ็ด 
แตในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ยืน่คาํรองตอศาลเพือ่ใหศาลออกหมายขงัผูถกูจบัไวได ตามหลักเกณฑ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับ
ความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น (มาตรา ๖๑) 
           นอกจากน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
เห็นสมควร อาจสงเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามขอ ๘.๒.๑) (๒) และ (๔) ที่มิใชความผิดรายแรงใหพนักงานสอบสวน
ดาํเนินการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตอไปกไ็ด (มาตรา ๖๓)  
        (๒)  กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนผูดําเนินการ  
           ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตอํานวยการ
ระดับสูงหรือเทียบเทาลงมามีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด หรือเจาหนาที่
ของรัฐถูกกลาวหาวากระทาํผิดในเรือ่งท่ีมิใชเปนความผดิรายแรง บรรดาท่ีอยู
ในหนาทีแ่ละอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
ใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ตามกฎหมายวาดวย
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทจุริตดําเนินการแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได โดยใหสํานักงานดําเนินการสงเรื่องที่คณะกรรมการ 

105-144-MAC6.indd   121105-144-MAC6.indd   121 11/13/18   3:40 PM11/13/18   3:40 PM

creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒๒ จุลนิติ

ป.ป.ช. ไดรับไวใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐเพื่อดําเนินการตอไปภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สํานักงานไดรับเรื่อง 
           ในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจดังกลาว กฎหมาย
กาํหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครฐัดําเนินการ
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ (มาตรา ๖๒)  
        (๓)  กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนของผูถูกรองเปนผูดําเนินการ  
           ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นวาเร่ือง
ที่มีการกลาวหาเรื่องใดมิใชเปนความผิดรายแรง หรือกลาวหาในเรื่องท่ีมิได
อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนของผูถูกรอง
ดําเนินการทางวินัยไปตามหนาที่และอํานาจก็ได (มาตรา ๖๔)  
        ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการ
ไปตามหนาท่ีและอํานาจของตนและรายงานผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 
แตในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเห็นดวยกับผลการดําเนินการตาม
รายงานดังกลาว หรือมีกรณีเห็นวาผูถูกรองอาจไมไดรับความเปนธรรม
หรือการดาํเนนิการนั้นจะไมเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
สั่งการอยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจเรียกสํานวนการไตสวนหรือสอบสวนมา
เพื่อดําเนินการได โดยจะดําเนินการไตสวนใหมทั้งหมด หรือนําผลการไตสวน
หรอืสอบสวนของหนวยงานของรฐันัน้ทัง้หมดหรอืบางสวนมาถอืเปนการไตสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได (มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖)
 ๙.๑๑)  กรณีปรากฏพฤตกิารณนาเช่ือวาจะมีการโอน ยกัยาย แปรสภาพ 
หรือซุกซอนทรัพยสิน 
        ในกรณทีีป่รากฏจากการไตสวนหรอืไตสวนเบือ้งตนวามพีฤตกิารณ
นาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสนิที่ผูถูกกลาวหา 
ไดใชในการกระทาํความผดิหรือทรัพยสนิทีไ่ดมาโดยมชิอบ เนือ่งจากการกระทาํ
ความผิดที่อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการรํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังนี้
        (๑) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา ใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวชั่วคราว แตไมตัดสิทธิ
ผูถูกกลาวหาท่ีจะย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอรับทรัพยสินนั้น
ไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๓จุลนิติ

        (๒)  ในกรณีท่ีเป นทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไว
ชัว่คราวเปนเวลาไมเกนิ ๑ ปนบัแตวนัยดึหรอือายดั หรือจนกวาจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหยกฟองคดีนั้น แตถาเจาของหรือผูครอบครองพิสูจนไดวาทรัพยสิน
ทีถ่กูยดึหรอือายดัชัว่คราวมไิดเกีย่วของกบัการรํา่รวยผดิปกต ิใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน รวมท้ังไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหา
ที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมี
ประกันหรือหลักประกันก็ได  ทั้งนี้ ทรัพยสินของผูถูกกลาวหาใหหมายความ
รวมถึงทรัพยสินที่บุคคลอื่นมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ และมีพฤติการณ
เปนการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธ์ิแทนดวย ในกรณีเชนน้ัน ผู มีชื่อ
เปนเจาของกรรมสทิธิม์สีทิธพิสิจูนวาทรพัยสนิดงักลาวมไิดเกีย่วของกบัการรํา่รวย
ผิดปกติ (มาตรา ๖๙)  
   ๙.๑๒)  กระบวนการแจงขอกลาวหากรณพีบวาขอกลาวหามมีลูความผดิ
        ในการไตสวนหรือไตสวนเบื้องตน หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการไตสวน หรอืกรรมการทีไ่ดรบัมอบหมายใหกาํกบัดแูลการไตสวน
เบ้ืองตนเห็นวา มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนขอกลาวหาวามีมูล
ความผิด ใหกรรมการหรือพนักงานไตสวนจัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหา
เปนลายลักษณอักษร โดยแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและกําหนดระยะเวลา
ตามสมควรท่ีผูถูกกลาวหาจะมาช้ีแจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ
นําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง โดยใหแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทําที่กลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดและแจงขอกลาวหาเทาที่
จะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี และในกรณีที่เปนการกลาวหาวา
รํา่รวยผดิปกติ ใหแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยสนิทีร่ํา่รวยผดิปกต ิสถานทีต่ัง้
ของทรัพยสิน ชื่อและที่อยูของผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในทรพัยสินในขณะท่ีแจงขอกลาวหาเทาท่ีทําไดดวย พรอมท้ังแจงใหผูถูกกลาวหา
ทราบถึงสิทธิการคัดคานตามตามกฎหมาย (มาตรา ๗๐) 
        ทั้งนี้ ในการแจงขอกลาวหานั้น ใหกรรมการหรือพนักงานไตสวน
แจงพรอมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสําคัญขอเท็จจริงและพยานหลักฐานให
ผูถกูกลาวหา สรุปสาระสําคัญ๓ตองมรีายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะใชประโยชนในการ
ชีแ้จงแกขอกลาวหาได และตองแจงใหผูถกูกลาวหาทราบถึงสทิธขิองผูถกูกลาวหา 
และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย (มาตรา ๗๓)

๓สรุปสาระสําคัญดังกลาว ตองไมเปนการเปดเผยชื่อ ตําแหนง ที่อยูของผูกลาวหาหรือพยาน หรือขอมูลอื่นใดอันเปนเหตุ
ใหทราบถึงตัวผูกลาวหาหรือพยาน เวนแตมีเหตุจําเปนเพ่ือใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒๔ จุลนิติ

        โดยในการชีแ้จงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถกูกลาวหา 
ใหผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจไมเกิน
๓ คน เขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได (มาตรา ๗๓)  
  ๙.๑๓)  การจัดทําสํานวนการไตสวน
        เม่ือดําเนินการไตสวนเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการไตสวน๔

เสนอประธานกรรมการ โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย ชือ่และตาํแหนงหนาท่ี
ของผูถกูกลาวหา เรือ่งท่ีถกูกลาวหา ขอกลาวหา คาํแกขอกลาวหา สรปุขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานท่ีเกีย่วของทีไ่ดจากการไตสวน เหตผุลในการพิจารณาวินจิฉยั
ทั้งในปญหาขอเท็จจรงิและขอกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
และสรปุความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีก่ลาวหา โดยกฎหมายกาํหนดใหมกีารประชมุ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาสํานวนการไตสวนเพื่อมีมติโดยเร็ว
ซึ่งตองนําเสนอตอที่ประชุมไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับสํานวนการไตสวน เวนแตจะไดมีการนัดหมายใหมีการประชุมทุกวัน
อยูแลวและมีเรื่องอื่นคางพิจารณาอยู (มาตรา ๗๕)   

๑๐)  การดาํเนินการกบัผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองและผูดาํรงตําแหนงเฉพาะ 
(หมวด ๓, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๓)
 ๑๐.๑) การดําเนินคดีทุจริตตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอาํนาจขัดตอบทบญัญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย (สวนที ่๑, มาตรา ๗๖
ถึงมาตรา ๘๖)
         ๑๐.๑.๑) การดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
                   เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นวา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระ มีพฤติการณทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือ
ใชอาํนาจขดัตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สงรายงาน สํานวนการไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น
พรอมสําเนาอิเล็กทรอนิกสไปยังอัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีมติ 
เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันท่ีไดรับสํานวน
คดีอาญา โดยไมตองสงตัวผูถูกกลาวหาใหอัยการสูงสุดแตตองแจงใหผู ถูก
กลาวหาทราบ (มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗)  

๔กฎหมายใหนําความใน (๑) ถึง (๕) การจัดทําสํานวนไตสวนมาใชบังคับกับการจัดทํารายงานการไตสวนเบื้องตนดวย
โดยอนุโลม.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๕จุลนิติ

                   ทัง้นี ้ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดเห็นวาสํานวนการไตสวน
ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหแจงคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยระบุ
ขอไมสมบูรณใหครบถวนในคราวเดียวกันภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ในกรณีนี้ใหอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะกรรมการรวม
ฝายละเทากันโดยมีผูแทนจากแตละฝายไมเกินฝายละ ๕ คน ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ใหสมบูรณ รวมทั้งดําเนินการอื่นใดใหสํานวนการไตสวนครบถวนสมบูรณ
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อสงใหอัยการสูงสุด
ฟองคดีตอไป 
                   ในกรณีที่คณะกรรมการรวมไมอาจหาขอยุติได
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิการตอไปตามทีเ่หน็สมควร โดยจะย่ืนฟองคดี
เองกไ็ด แตในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ควรฟองคด ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตองดําเนินการฟองคดีภายในกําหนดอายุความ แตตองไมชากวา ๙๐ วัน
นบัแตวนัทีห่าขอยตุไิมได ซึง่การฟองคดเีองนัน้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะพจิารณามอบหมายใหพนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิคดแีทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือจะพิจารณาแตงต้ังทนายความเพ่ือดําเนินคดีแทนก็ได ในกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟองคดีเอง หามมิใหพนักงานอัยการรับแกตางคดี
ใหแกจําเลย (มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๐)
         ๑๐.๑.๒)  กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองประทับฟองและมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด
                   ในกรณท่ีีศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองประทับฟอง กฎหมายใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวา
จะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมคํีาพพิากษาวาผูถกูกลาวหากระทําความผดิตามท่ีถกูกลาวหา 
ใหผู ตองคําพิพากษานั้นพนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ และ
ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูน้ัน และจะเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด
เวลาไมเกิน ๑๐ ป ดวยหรือไมก็ได โดยผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไมวาในกรณีใด กฎหมายกําหนดใหผู นั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมคัรรบัเลอืกเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ 
(มาตรา ๘๑)  
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creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒๖ จุลนิติ

        ๑๐.๑.๓) อํานาจในการสั่งริบทรัพยสินของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
                  ในการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมือง ถาผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่มีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดไดใชหรือไดทรัพยสินมาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย กฎหมายกําหนดใหอยัการสูงสดุหรอืคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แลวแตกรณี อาจรองขอใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองริบทรัพยสินไดตามกฎหมาย เวนแตเปนทรัพยสินของผูอื่นซ่ึงมิได
รูเหน็เปนใจดวยในการกระทาํความผิด ทัง้นี ้ในกรณีทีศ่าลฎกีาแผนกคดีอาญา
ของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงมคีาํสัง่รบิทรพัยสนิเนือ่งจากการกระทาํความผดิ 
แมคาํพิพากษายงัไมถงึท่ีสดุ ใหเลขาธกิารมีอาํนาจเก็บรักษาและจัดการทรพัยสนิ
ดังกลาวจนกวาคดีถึงที่สุด หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคําสั่งเปนอยางอื่น (มาตรา ๘๔)
        ๑๐.๑.๔)  กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง  
                  ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงถึงทีส่ดุใหยกฟอง ถาผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอิสระ หยดุปฏิบตัหินาทีอ่ยู 
และยังมิไดพนจากตําแหนงไปกอน ก็ใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ศาล
มีคําพิพากษา และถาในระหวางหยุดปฏิบัติหนาท่ีมิไดรับเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด ก็ใหมีสิทธิไดรับเสมือนหน่ึงผูนั้น
ไดปฏิบัติหนาท่ีตลอดระยะเวลาท่ีหยุดปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ในกรณีที่ผู นั้น
พนจากตําแหนงไปกอนท่ีจะมีคาํพิพากษา การจายเงนิเดือน เงินประจําตําแหนง 
คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด ใหจายจนถึงวันกอนวันท่ีพนจากตําแหนง 
(มาตรา ๘๖)  
        ๑๐.๑.๕)  การอุทธรณตอที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
                  ในคดีที่อัยการสูงสุดเปนโจทก เมื่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาแลว ถาอัยการสูงสุด
เห็นควรอุทธรณตอที่ประชุมใหญของศาลฎีกาตอไปใหดําเนินการได แตกรณี
ที่อัยการสูงสุดเห็นควรไมอุทธรณ ใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และ
รับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบการพิจารณาดวย 
                  สาํหรบัในคดีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนโจทก การจะ
อุทธรณหรือไม ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๗๙)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๗จุลนิติ

  ๑๐.๒)  การดําเนนิคดีกรณฝีาฝนหรอืไมปฏิบติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อยางรายแรง (สวนที่ ๒, มาตรา ๘๗) 
        เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและมคีวามเหน็วา ผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอเรือ่งตอศาลฎกีาเพือ่วนิจิฉยั สาํหรบัการเสนอเรือ่งตอศาลฎกีา และการพจิารณา
พิพากษาของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
ซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวน และใหดําเนินการโดยรวดเร็ว 
  ๑๐.๓)  การดําเนินการกรณีฝาฝนมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ๕

(สวนที ่๓, มาตรา ๘๘ ถึงมาตรา ๘๙)
        เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเม่ือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดรับแจงจากเจาหนาท่ีของรัฐตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๔ วรรคส่ี ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิการสอบสวนเปนทางลบั
โดยพลัน และไมวาในกรณีใดผูใดจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูแจงมิได และ
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอความเห็น

๕รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติม
รายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซ่ึงมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปนี้

 (๑) เงินสงใชตนเงินกู
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู
 (๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา หรอืคณะกรรมาธกิาร การเสนอ การแปรญตัตหิรอืการกระทาํดวยประการใด ๆ 

ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย 
จะกระทํามิได

  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มจีาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียู
ของแตละสภา เห็นวามีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และ
ศาลรฐัธรรมนูญตองพจิารณาวินจิฉยัใหแลวเสรจ็ภายในสิบหาวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัความเห็นดงักลาว ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัวา
มกีารกระทาํทีฝ่าฝนบทบญัญตัติามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวเปนอันส้ินผล ถาผูกระทาํการดงักลาว
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูกระทําการน้ันส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และ
ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูน้ัน แตในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรืออนุมัติใหกระทําการหรือรูวามีการกระทํา
ดังกลาวแลวแตมิไดสั่งยับยั้ง ใหคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังของรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในท่ีประชุมในขณะท่ีมีมติ และใหผูกระทําการ
ดังกลาวตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย

 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูวามีการดําเนินการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาไดบันทึกขอโตแยงไวเปนหนังสือหรือมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบ ใหพนจากความรับผิด

 การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ใหกระทําไดภายในยี่สิบปนับแตวันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับแจงตามวรรคส่ี ใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสอบสวนเปนทางลับโดยพลันหากเห็นวากรณีมีมูล ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อดําเนินการตอไปตามวรรคสาม และไมวากรณีจะเปนประการใด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูแจงมิได”.

105-144-MAC6.indd   127105-144-MAC6.indd   127 11/13/18   3:40 PM11/13/18   3:40 PM

creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒๘ จุลนิติ

ตอศาลรฐัธรรมนญูโดยเร็วและใหศาลรฐัธรรมนูญดําเนินการตอไปตามบทบญัญัติ
แหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม
       สาํหรับเจาหนาท่ีของรัฐรวมทัง้ผูวาการตรวจเงนิแผนดินซ่ึงจัดทํา
โครงการหรอือนมุตัหิรือจัดสรรเงนิงบประมาณโดยรูวามกีารดาํเนนิการอนัเปน
การฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะพนจากความรบัผดิตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเม่ือไดแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดดําเนินการสอบสวน (มาตรา ๘๘)   
       สวนการเรียกเงินคืนกรณีฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๔ วรรคสาม หรอืวรรคสี ่กฎหมายใหกระทําไดภายใน ๒๐ ปนบัแตวนั
ที่มีการจัดสรรงบประมาณน้ัน  ทั้งนี้ มิใหนําขอ ๙.๕.๒) (๑) มาใชบังคับ
กับการดําเนินการตามขอนี้ (มาตรา ๘๙)  

๑๑)  การดาํเนนิการกบัเจาหนาทีข่องรฐั (หมวด ๔, มาตรา ๙๐ ถงึมาตรา ๙๒)
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มคีวามเห็นวาขอกลาวหามีมลูความผิด
ตามขอ ๙.๑๒) และเห็นวาการใหเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหายังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปอาจจะเกิดความเสียหายใหแกทางราชการ หรือเปนอุปสรรค
ในการไตสวนตอไป ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องใหผู บังคับบัญชา
ของผู ถูกกลาวหาส่ังใหหยุดปฏิบัติหนาท่ีเปนการช่ัวคราว แตถาตอมา
ผลการไตสวนปรากฏวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงให
ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการใหผูถูกกลาวหา
กลบัเขาปฏิบตัหินาทีต่อไป แตความในขอน้ีไมเปนการตัดอาํนาจของผูบงัคบับญัชา
ของเจาหนาที่ของรัฐที่จะดําเนินการตามอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายวาดวย
การบรหิารงานบุคคลทีใ่ชบงัคับกับผูถกูกลาวหานัน้ รวมท้ังไมใชบงัคับกับเจาหนาท่ี
ของรฐัทีเ่ปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตลุาการ
ศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ (มาตรา ๙๐)  
  ทั้งนี้ เม่ือคณะกรรมการ 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 
กฎหมายก็ไดกาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงผูถกูกลาวหาใหไปรายงานตวั
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๒๙จุลนิติ

ตออัยการสูงสุดตามวันเวลาที่กําหนด ซึ่งหากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัว
ตามกําหนด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามขอ ๘.๒.๖) ตอไป 
  (๒) ถามมีลูความผดิทางวนิยั ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน สาํนวน
การไตสวน เอกสารหลักฐาน และคําวินิจฉัยไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนภายใน ๓๐ วันเพื่อใหดําเนินการทางวินัยตอไป (มาตรา ๙๑)
   ๑๑.๑)  การดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ (สวนที่ ๑, มาตรา ๙๓ ถึง
มาตรา ๙๗)
         (๑) กรณีเจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหา 
             เมื่ออัยการสูงสุดไดรับสํานวนคดีอาญากรณีเจาหนาที่ของ
รัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ หรอืความผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรม หรอืความผดิทีเ่กีย่วของ
กันจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว กฎหมายกําหนดใหอัยการสูงสุดพิจารณา
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
สํานวน  (มาตรา ๙๓) 
             เมือ่ศาลทีม่เีขตอาํนาจพพิากษาในคดทีีอ่ยัการสงูสดุเปนโจทก
ตามสาํนวนทีไ่ดรบัจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ถาอยัการสูงสดุจะไมอทุธรณ
หรือฎีกา ใหอัยการสูงสุดหารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กอน ในกรณีที่มี
ความเห็นตางกันและไมอาจหาขอยุติได ใหอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการ
ตอไปโดยคํานึงถึงความเปนธรรมและประโยชนของประเทศเปนสําคัญ และ
ชี้แจงเหตุผลใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ทั้งนี้ เม่ืออัยการสูงสุดฟองคดี
ดังกลาวแลวจะถอนฟองมิได เวนแตคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด
เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมสมควรถอนฟอง (มาตรา ๙๔)
         (๒) กรณีอัยการสูงสุดเปนผูถูกกลาวหา
             ในการดําเนินคดีหากผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุดในขณะ
กระทําความผิดหรือขณะท่ีถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการมีอํานาจฟองหรือ
ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเอง (มาตรา ๙๕)  
         (๓) กรณีบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและเปนคดีที่อยูใน
เขตอํานาจของศาลทหารเปนผูถูกกลาวหา
             ในการดาํเนนิคดกีบัผูถกูกลาวหาทีเ่ปนบคุคลทีอ่ยูในอาํนาจ
ศาลทหารและเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลทหาร ใหอัยการสูงสุดเปน
อัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให
อัยการทหารเปนผูฟองคดีแทนก็ได (มาตรา ๙๖)  

105-144-MAC6.indd   129105-144-MAC6.indd   129 11/13/18   3:40 PM11/13/18   3:40 PM

creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๐ จุลนิติ

         (๔) กรณีเจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ เจาหนาท่ีขององคการ
ระหวางประเทศ หรอืบคุคลทีก่ระทําความผดิตามกฎหมายนีเ้ปนผูถกูกลาวหา
             ในการดาํเนินการกบัเจาหนาทีข่องรฐัตางประเทศ เจาหนาที่
ขององคการระหวางประเทศ หรอืบคุคลทีก่ระทําความผดิตามกฎหมายนี ้ใหนาํ
ความในขอ ๑๑) (๑) และขอ ๑๑.๑) (๑) มาใชบงัคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๙๗) 
    ๑๑.๒) การดาํเนนิการทางวนิยักบัเจาหนาทีข่องรฐั (สวนท่ี ๒, มาตรา ๙๘ 
ถึงมาตรา ๑๐๑)
         (๑) การพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา
             เม่ือผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูก
กลาวหาไดรบัสาํนวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอ ๑๑) (๒) แลว 
ใหผูบงัคบับญัชาหรือผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนผูถกูกลาวหาผูนัน้พจิารณาโทษ
ทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินยัอกี โดยในการพจิารณาโทษทางวินยัแกผูถกูกลาวหา 
ใหถือวาสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
วาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น แลวแตกรณี
             กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการ
ศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารหลักฐานพรอมทั้ง
ความเห็นไปยงัประธานกรรมการตุลาการศาลยตุธิรรม ประธานกรรมการตลุาการ
ศาลปกครอง หรอืประธานกรรมการอัยการ แลวแตกรณ ีเพือ่พจิารณาดําเนนิการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตลุาการศาลยุตธิรรม กฎหมายวาดวย
การจัดตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง หรอืกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ โดยเร็ว โดยใหถือรายงานและเอกสารหลักฐานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึง่ของความเห็นเพือ่พจิารณาทางวินยัในสาํนวน
การสอบสวนดวย และเม่ือดาํเนินการไดผลประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ทราบผลการพิจารณา
             การดาํเนนิการทางวินยัน้ัน กฎหมายกาํหนดใหผูบงัคับบัญชา
หรือผูมอีาํนาจแตงต้ังถอดถอนพจิารณาสัง่ลงโทษผูถกูกลาวหาภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันที่ไดรบัเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือภายใน ๓๐ วันนับแต
วันท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนไดรับแจงมติที่ไดขอให
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๑จุลนิติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาทบทวน ทัง้นี ้ไมวาผูถกูกลาวหานัน้จะพนจาก
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐกอนหรือหลังท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวินิจฉัย
มูลความผิด เวนแตคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติเมื่อพนกําหนดเวลาตาม
ขอ ๙.๒) แลว แตไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินการ
เพื่อดําเนินคดีอาญาตอไป สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบงัคบัเกีย่วกบัวนิยั เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิาผูถกูกลาวหาไดกระทาํ
ความผิดในเร่ืองท่ีถูกกลาวหาน้ัน ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังผูบังคับบัญชาหรือ
ผูมอีาํนาจแตงตัง้ถอดถอนเพือ่ดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตอไป (มาตรา ๙๘)  
             ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนหรือ
ผูใดไมดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวา
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหนาที่ขัดตอกฎหมาย
หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น (มาตรา ๑๐๐)  
         (๒)  สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
             กฎหมายกําหนดใหผู ซึ่งถูกลงโทษตาม (๑) ที่มีสิทธิ
ฟองคดตีอศาลปกครองภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีถ่กูลงโทษโดยไมตองอทุธรณ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอบงัคบัวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถกูลงโทษนัน้ 
หรือจะดําเนินการอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
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. ตองกําหนดใหผู ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ตองยื่น
บัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส๖ และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
                         (๑) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
                         (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖คูสมรส ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด.

105-144-MAC6.indd   131105-144-MAC6.indd   131 11/13/18   3:40 PM11/13/18   3:40 PM

creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๒ จุลนิติ

                         (๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
                         (๔) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรมซึง่ดาํรงตาํแหนงตัง้แตอธบิดผีูพพิากษาขึน้ไป
                         (๕) ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองซึง่ดาํรงตาํแหนงตัง้แต
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนขึ้นไป
                         (๖) ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการขึ้นไป
                         (๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
                         (๘) ตําแหนงอ่ืนตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหมีหนาที่
ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
                         (๙) ผูบรหิารทองถิน่ รองผูบรหิารทองถิน่ ผูชวยผูบรหิาร
ทองถิน่ และสมาชกิสภาทองถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด (มาตรา ๑๐๒)
         ๑๒.๑.๒)  เจาพนักงานของรัฐท่ีมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สิน
                         เจาพนักงานของรฐัตาํแหนงใดจะตองย่ืนบญัชทีรพัยสนิ
และหนีสิ้นของตน คูสมรส๗ และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (มาตรา ๑๐๓)
        ๑๒.๑.๓)  หลักเกณฑการย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
                         สาํหรบัการย่ืนบัญชีทรัพยสนิและหนีส้นิตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กฎหมายกาํหนดใหยืน่พรอมหลักฐานท่ีพสิจูนความมีอยูจริงของทรพัยสนิ
และหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี
ทีผ่านมา ทรัพยสินและหน้ีสินในตางประเทศ และใหรวมถึงทรพัยสินของบคุคล
ดังกลาวที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมดวย โดยการย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาว 
กฎหมายใหยื่นตามกําหนด ดังตอไปนี้
                         (๑) ตําแหนงตามขอ ๑๒.๑.๑) (๑) (๒) (๓) และ (๙) 
ใหยื่นเมื่อเขารับตําแหนง และพนจากตําแหนง ในกรณีที่พนจากตําแหนงและ
ไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงเดมิหรอืตาํแหนงใหมภายใน ๑ เดอืน ผูนัน้ไมตองยืน่
บัญชีทรัพยสินและหน้ีสินกรณีพนจากตําแหนงและกรณีเขาดํารงตําแหนงใหม
แตไมตองหามที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน

๗คูสมรส ใหหมายความรวมถึงผูซึง่อยูกนิกนัฉนัสามีภรยิาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๓จุลนิติ

                         (๒) ตําแหนงตามขอ ๑๒.๑.๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และตําแหนงอ่ืนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด นอกจาก (๑) ใหย่ืนเม่ือ
เขารบัตาํแหนงและเมือ่พนจากการเปนเจาหนาทีข่องรฐั และทุก ๓ ป ตลอดเวลา
ที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ
                         ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ถาเจาพนักงานของรัฐผูใด
ไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงอืน่ใดทีม่หีนาทีต่องยืน่บญัชทีรพัยสนิและหนีส้นิดวย
เจาพนักงานของรัฐผูน้ันไมตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินใหม แตไมตองหาม
ที่ผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน (มาตรา ๑๐๕)
                         ทั้งนี้ เมื่อมีการแตงตั้งหรือสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ
พนจากตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหน้ีสินในหนวยงานใด ใหหวัหนาหนวยงานนัน้แจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากตําแหนง ทั้งนี้
เวนแตกรณีของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับเลือกต้ังใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะเปนผูแจง (มาตรา ๑๐๗)
        ๑๒.๑.๔)  กรณีไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน
ภายในเวลาที่กําหนด
                         ในกรณีท่ีผู มีหนาท่ีย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใดไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตามเวลาท่ีกาํหนด กฎหมายกําหนดใหสํานักงานมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาว
ทราบโดยทางไปรษณียตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้ง
กําหนดเวลาที่ขยายใหซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และในกรณี
ทีม่คีวามจาํเปนอาจขยายระยะเวลาไดอกีไมเกิน ๓๐ วนั และหากปรากฏวาบญัชี
ทรัพยสินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ไดรับมาดังกลาวไมครบถวนหรือ
มขีอมลูคลาดเคลือ่น และไมมีพฤติการณอันเช่ือไดวามีเจตนาปกปดทรัพยสิน
หรือหน้ีสิน ใหเลขาธิการหรือผูที่เลขาธิการมอบหมายแจงใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการใหครบถวนหรือถูกตองภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด
                         แตเม่ือครบกําหนดระยะเวลาแลว ถาบคุคลดงักลาว
ยังไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ยื่นไมครบถวนหรือมีขอมูลคลาดเคลื่อน 
และมีพฤตกิารณอนัเชือ่ไดวามเีจตนาปกปดทรพัยสนิหรอืหนีส้นิ ใหสาํนกังาน
เสนอเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามขอ ๑๒.๑.๖) ข. ตอไป
(มาตรา ๑๐๙)  
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        ๑๒.๑.๕)   การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
                         ในการตรวจสอบทรัพยสนิและหน้ีสนิ กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง
ของทรัพยสนิและหน้ีสินตามบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินท่ียื่นไวตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ครัง้แรก และเมือ่มกีารยืน่บญัชทีรพัยสนิและหนีส้นิครัง้ตอ ๆ  ไปใหตรวจสอบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินดวย (มาตรา ๑๑๐)
        ๑๒.๑.๖)  ผลของการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
                         ก. ในกรณทีีผ่ลการตรวจสอบความเปลีย่นแปลงของ
ทรพัยสนิและหน้ีสนิพบวามพีฤติการณรํา่รวยผดิปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดาํเนนิการไตสวนเพือ่รองขอใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดินตอไป (มาตรา ๑๑๓)  
                         ข. เม่ือปรากฏวาผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
หรือจงใจย่ืนบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิหรอืหนีส้นิดวยขอความอนัเปนเทจ็ 
หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเช่ือไดวา
มีเจตนาไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินหรือหน้ีสินน้ัน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กรรมการหรือพนกังานเจาหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมายแจงขอกลาวหาใหผูนัน้ทราบ 
และกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผูนั้นจะมาชี้แจงขอกลาวหา แลวนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพือ่พจิารณาตอไป ซึง่หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติวา
ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสนิหรือหน้ีสนิดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงท่ีมา
แหงทรัพยสินหรือหนี้สิน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
                         (๑) กรณีเปนบุคคลตามขอ ๑๒.๑.๑) (๑) (๒) (๓) 
และ (๙) ใหเสนอเรือ่งตอศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืง
เพ่ือวินิจฉัย ทั้งน้ี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามขอ ๑๒.๑.๑) (๙) ดวย
                         (๒) กรณีเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยกเวนเจาหนาที่
ของรฐัตามขอ ๑๒.๑.๑) (๙) ใหเสนอเรือ่งตอศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤติมชิอบ
เพื่อวินิจฉัย
                         ในการดําเนนิคดกีบัผูถกูกลาวหาดังกลาว คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะพจิารณามอบหมายใหพนักงานเจาหนาทีด่าํเนินคดแีทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือจะพิจารณาแตงต้ังทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได รวมท้ัง
ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๒) และขอ ๑๐.๑.๔)  มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
(มาตรา ๑๑๔)  
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  ๑๒.๒)  การดําเนินการกรณีรํ่ารวยผิดปกติ (สวนที่ ๒, มาตรา ๑๑๕
ถึงมาตรา ๑๒๕)
         ๑๒.๒.๑) กรณีเจาพนักงานของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ
                         เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวา
เพราะเหตมุกีารกลาวหาหรอืเพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. มเีหตอุนัควรสงสยั
วาเจาพนกังานของรฐัผูใดรํา่รวยผดิปกต ิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิการ
ไตสวนโดยพลัน ทั้งนี้ การกลาวหาและการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดงักลาว กฎหมายใหนาํความในหมวด ๒ การไตสวน มาใชบงัคับดวยโดยอนุโลม
เวนแตจะมกีารบญัญตัไิวเปนการเฉพาะในสวนนี ้โดยกฎหมายไดแบงกระบวนการ
ไตสวนเจาหนาที่ของรัฐไดดังนี้ 
                         (๑) กรณีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐทั่วไป
                            ในกรณท่ีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและวนิิจฉัย
วาเจาหนาทีข่องรฐัรํา่รวยผดิปกต ิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน สาํนวน
การไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน ๓๐ วนั
นบัแตวนัทีม่มีต ิเพ่ือใหอัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคํารองตอศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤตมิชิอบ เพือ่ขอใหศาลสัง่ใหทรพัยสนิทีร่ํา่รวยผดิปกตติกเปนของ
แผนดินตอไป ในการน้ี กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงคําวินิจฉัย
พรอมดวยขอเท็จจริงโดยสรุปไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน
ของผูถูกกลาวหาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่วินิจฉัยเพื่อสั่งลงโทษไลออกภายใน 
๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยใหถือวากระทําการทุจริตตอหนาที่
                         (๒) กรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด
                            ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐเปนผู ดํารงตําแหนง
อัยการสูงสุด กฎหมายกําหนดใหประธานกรรมการย่ืนคํารองตอศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือขอใหศาลส่ังใหทรัพยสินท่ีร่ํารวยผิดปกติ
ตกเปนของแผนดนิตอไป โดยในการดาํเนนิคดดัีงกลาวนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะพจิารณามอบหมายใหพนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิคดแีทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือจะพิจารณาแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได  
                         (๓) กรณีผู ถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการ
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง หรือขาราชการอัยการ 
                            ในกรณท่ีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและวินิจฉยั
วาขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบยีบขาราชการฝายอยัการ รํา่รวยผดิปกต ิใหแจงใหประธานกรรมการ
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แจงไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรอืประธานกรรมการอัยการ แลวแตกรณ ีเพือ่พจิารณาดําเนนิการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมาย
วาดวยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองหรอืกฎหมายวาดวย
ระเบยีบขาราชการฝายอยัการ แลวแตกรณ ีตอไป และในกรณทีีม่กีารส่ังใหพน
จากราชการ ใหถอืวาเปนการใหพนจากราชการเพราะกระทําการทจุริตตอหนาท่ี
                          (๔) กรณผีูถกูกลาวหาเปนผูบรหิารทองถิน่ รองผูบรหิาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น
                    ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาเปนผู บริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหสง
คาํวนิจิฉยัพรอมดวยขอเทจ็จรงิโดยสรปุไปยังผูมอีาํนาจส่ังใหพนจากตําแหนง
เพื่อสั่งใหพนจากตําแหนงภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหถือวา
ผูถูกกลาวหากระทําการทุจริตตอหนาที่
                          กฎหมายกําหนดใหผู บังคับบัญชาหรือผู มีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนตาม (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งใหพนจากตําแหนงตาม (๔) มีอํานาจ
สั่งไลออกหรือดําเนินการถอดถอนไดโดยไมตองสอบสวนหรือขอมติจาก
คณะรัฐมนตรี หรือความเห็นชอบจากองคกรบริหารงานบุคคล (มาตรา ๑๒๒)
                          ทั้งน้ี ในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาล
ใหยกคาํรองขอดวยเหตุทีเ่จาหนาทีข่องรัฐไมไดรํา่รวยผิดปกตติามท่ีถกูกลาวหา 
และถาผู ถูกกลาวหาไดถูกไลออกหรือถูกถอดถอนตาม (๑) หรือ (๔)
ใหผู บังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน หรือผูมีอํานาจสั่งใหพน
จากตําแหนง แลวแตกรณี สัง่เพิกถอนคาํส่ังไลออกหรอืถอดถอนโดยเร็ว และผูนัน้
มีสิทธิไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือประโยชนอื่นใดที่พึงไดรับถามิได
ถกูไลออกหรือถูกถอดถอน สาํหรับในกรณทีีผู่ถกูกลาวหาเปนขาราชการตาม (๓) 
การจะดําเนินการอยางใดใหเปนไปตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี 
กําหนด (มาตรา ๑๒๓)
         ๑๒.๒.๒)  กรณดีาํรงตําแหนงทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ 
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระรํ่ารวยผิดปกติ
                          ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวและ
มีความเห็นวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระรํา่รวยผดิปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน
สํานวนการไตสวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีมติ เพ่ือใหอัยการสูงสุดดําเนินการย่ืนคํารองขอ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๗จุลนิติ

ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อขอใหศาล
สัง่ใหทรพัยสนินัน้ตกเปนของแผนดนิภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัเรือ่งจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหนําความในเร่ืองการดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของอัยการสูงสุดในขอ ๑๐.๑.๑) 
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙)
                          ทัง้นี ้เมือ่ทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมือง ประทับฟองคดีแลว ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๒) มาใชบังคับดวย
โดยอนุโลม และหากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ไดพิพากษาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ กฎหมาย
กาํหนดใหรบิทรพัยสนิทีผู่นัน้ไดมาจากการกระทาํความผดิ รวมท้ังบรรดาทรัพยสิน
หรอืประโยชนอืน่ใดทีไ่ดมาแทนทรพัยสนิน้ันตกเปนของแผนดนิดวย นอกจากนี้
กฎหมายยงัไดกาํหนดใหศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
มีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีสําหรับบุคคลอื่นที่มิใชผู ดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ในฐานะ
เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย (มาตรา ๑๒๐) 
                          แตในกรณีท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลถึงท่ีสุด
ใหยกคํารองดวยเหตุท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ไมไดรํ่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกลาวหา
ใหนําความในขอ ๑๐.๑.๔) มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒๑)
          ๑๒.๒.๓)  กรณศีาลมคํีาพพิากษาหรอืคําสัง่ใหทรพัยสนิตกเปน
ของแผนดิน
                          ในกรณทีีศ่าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ใหทรพัยสนิของผูใด
ซึ่งถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน ใหทรัพยสินดังกลาว
ตกเปนของแผนดนิตัง้แตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษา แตหากไมสามารถบงัคบัเอาแก
ทรัพยสินเหลานั้นไดทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหบังคับเอาแกทรัพยสินอื่น
ของผูถูกกลาวหาไดภายในระยะเวลา ๑๐ ปนบัแตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุ 
แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน 
                          ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลถึงท่ีสุดแลว 
หากปรากฏวามีการโอนหรือการกระทําใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสินกอนหรือหลัง
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนเหตุใหไมสามารถบังคับคดีเอากับทรัพยสิน
ทีถ่กูศาลสัง่ใหตกเปนของแผนดนิได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจยืน่คาํรอง
ตอศาลเพือ่เพกิถอนการโอนนัน้ได หากไมสามารถเพิกถอนการโอนน้ันไดเพราะ
เหตุแหงการแปลงสภาพหรือเหตุอื่นใหดําเนินการตามขอ ๑๐.๑.๓) โดยอนุโลม 
(มาตรา ๑๒๕) 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๓๘ จุลนิติ

๑๓)  การขัดกนัระหวางประโยชนสวนบคุคลกับประโยชนสวนรวม (หมวด ๖, 
มาตรา ๑๒๖ ถึงมาตรา ๑๒๙)๘

  ๑๓.๑)  บทตองหามในการดาํเนนิกิจการของกรรมการ ผูดาํรงตําแหนง
ในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐ 
        นอกจากเจาพนักงานของรฐัท่ีรฐัธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะ
แลวหามมิใหกรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการดังตอไปนี้
        (๑)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงาน
ของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ
ซึง่มอีาํนาจไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในการกาํกบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอื
ดําเนินคดี
        (๒)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ทีเ่ปนเจาพนักงานของรฐัซึง่มอีาํนาจไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในการกาํกบั ดแูล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
        (๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญา
กับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
อนัมลีกัษณะเปนการผกูขาดตดัตอน หรอืเปนหุนสวนหรอืผูถอืหุนในหางหุนสวน
หรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรือเขาเปนคูสญัญาในลกัษณะดงักลาว ในฐานะทีเ่ปน
เจาพนกังานของรฐัซึง่มอีาํนาจไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในการกาํกับ ดแูล ควบคมุ 
ตรวจสอบหรือดาํเนินคดี เวนแตจะเปนผูถอืหุนในบรษิทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน
จํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
        (๔)  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาพนักงานของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน
ของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชน
ทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ของรัฐผูนั้น๙

๘กฎหมายกาํหนดใหการกระทาํอันเปนการฝาฝนบทบญัญัตใินหมวด ๖ นี ้ใหถอืวาเปนการกระทําความผดิตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม.

๙กฎหมายไดกาํหนดหามมใิหกรรมการ ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ ผูดาํรงตาํแหนงระดบัสงู และผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตาม (๔) ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓๙จุลนิติ

       กฎหมายกําหนดใหนําความในขางตน มาใชบังคับกับคูสมรส๑๐

ของเจาพนักงานของรัฐดวยโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสเปนการ
ดําเนินกิจการของเจาพนักงานของรัฐ เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสนั้นดําเนินการ
อยูกอนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง 
       เจาพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ตองดําเนินการ
ไมใหมลัีกษณะดังกลาวภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีเ่ขาดาํรงตาํแหนง (มาตรา ๑๒๖)  
  ๑๓.๒) บทตองหามในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินไดจากผูใดของเจาพนักงานของรัฐ 
         กฎหมายไดกําหนดหามมใิหเจาพนกังานของรฐัผูใดรบัทรพัยสนิ
หรือประโยชนอืน่ใดอนัอาจคาํนวณเปนเงนิไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อืน่ใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจาํนวนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
แตบทบัญญัติดังกลาวมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือญาติที่ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยา
ตามฐานานุรูป
         บทบญัญตัใินขางตนนัน้ กฎหมายใหใชบงัคับกบัการรบัทรพัยสนิ
หรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐมาแลว
ยังไมถึง ๒ ปดวยโดยอนุโลมดวย (มาตรา ๑๒๘)  

๑๔)  การสงเสรมิการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (หมวด ๗, มาตรา ๑๓๐ 
ถึงมาตรา ๑๓๗)
  ๑๔.๑)  การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
        กฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐที่ไมตองยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหน้ีสินตามขอ ๘.๓) ขอ ๑๒.๑.๒) และขอ ๑๖.๒) ยื่นบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินตอหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด
หรือปฏิบัติงานอยู ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา แตบทบัญญัติดังกลาว
กฎหมายมิใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่มิไดมีเงินเดือนและตําแหนงประจํา 
        สําหรับเจาหนาทีข่องรฐัทีด่าํรงตาํแหนงหลายตาํแหนง กฎหมาย
กําหนดใหยื่นบัญชีทรัพยสินสําหรับตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ เป นประจํา
เพียงตําแหนงเดียว สวนในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐยายไปสังกัดหนวยงาน
ของรัฐแหงใหม ใหหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นสังกัดอยูเดิมสงมอบบัญชีทรัพยสิน

๑๐คูสมรส ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๔๐ จุลนิติ

และหนี้สินของผูนั้นใหแกหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไปสังกัดใหม
ภายใน ๓ เดือนนบัแตวนัท่ีเจาหนาท่ีผูนัน้พนจากหนวยงานของรัฐน้ัน โดยระยะเวลา
การยืน่ แบบรายการ หลกัเกณฑ วธิกีารยืน่ และการเก็บรกัษาบญัชทีรพัยสนิ
และหนี้สินนั้น ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองคํานึงถึง
การตรวจสอบได ความสะดวก และไมสรางภาระจนเกนิจาํเปน ในพระราชกฤษฎกีา
ดงักลาวจะยกเวนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจางมาเปนการชัว่คราวหรอืเจาหนาท่ีของรัฐ
บางประเภทใหไมตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินก็ได ซึ่งกฎหมายไดกําหนด
ใหนายกรฐัมนตรีเปนผูรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาดังกลาว (มาตรา ๑๓๐)  
 ๑๔.๒)  มาตรการคุมครองชวยเหลือผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง 
ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
       ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาคดีใดสมควรจัดใหมี
มาตรการคุมครองชวยเหลือแกผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูทีแ่จงเบาะแสหรือขอมูลใดเกีย่วกับการปฏิบตัหินาท่ี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหความคุมครองชวยเหลือ
แกบคุคลดังกลาว โดยใหนาํกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม และใหอํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกลาวเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอีาํนาจกาํหนดมาตรการอืน่ใดทีส่มควรเพือ่ใหเกดิความปลอดภัยแกผูทีจ่ะตอง
ไดรบัการคุมครองชวยเหลอื และมอีาํนาจส่ังใหเจาพนกังานตํารวจหรือเจาหนาทีอ่ืน่
ชวยดาํเนินการตามที่จําเปนได (มาตรา ๑๓๑)
       ในกรณีบุคคลดังกลาวในขางตนเปนเจาพนักงานของรัฐ
เมื่อบุคคลน้ันรองขอตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาหากยังคงปฏิบัติหนาที่
ในสังกัดเดิมตอไป อาจถูกกล่ันแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
อนัเนือ่งจากการกลาวหาหรือการใหถอยคาํหรือแจงเบาะแสหรอืขอมลูนัน้ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลักฐานเบื้องตนอันควร
เชื่อไดวานาจะมีเหตุดังกลาว ใหเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ใหไดรบัความคุมครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรตอไป และอาจเสนอ
ใหมกีารกาํหนดตําแหนงและสิทธปิระโยชนอืน่เพ่ือคุมครองบุคคลนัน้ในหนวยงาน
ของรัฐอื่นที่ไมตํ่ากวาระดับและตําแหนงที่บุคคลดังกลาวเคยดํารงตําแหนง
อยูเดิม (มาตรา ๑๓๓)  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๔๑จุลนิติ

 ๑๔.๓)  มาตรการคุมครองกรณีเจาพนักงานของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเพราะถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทํา 
        ในกรณีท่ีเจาพนักงานของรัฐผูใดมีสวนเก่ียวของกับการกระทํา
ความผิดเพราะถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทํา ถาไดทําหนังสือโตแยงหรือ
ใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังหรือใหยืนยันคําส่ังแลวหรือไดแจงใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบถึงเบาะแส ขอมูล หรือขอเท็จจริงภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ได
กระทําการนั้น ใหเจาพนักงานของรัฐผูนั้นไมตองรับโทษ (มาตรา ๑๓๔)  
 ๑๔.๔)  การกันบุคคลไวเปนพยาน 
        บคุคลใดซึง่มสีวนเกีย่วของในการกระทาํความผดิกบัเจาพนกังาน
ของรัฐ หากไดใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญในการ
ที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจาพนักงาน
ของรฐัรายอืน่หรือผูถกูกลาวหารายอืน่นัน้ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควร
จะกนัผูนัน้ไวเปนพยานโดยไมดาํเนนิคดกีไ็ด ทัง้นี ้เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติ
ใหกันบุคคลดังกลาวไวเปนพยานแลว กฎหมายกําหนดหามมิใหดําเนินคดีอาญา
หรือดําเนินการทางวินัยกับบุคคลซ่ึงถูกกันไวเปนพยานน้ัน และบุคคลน้ัน
อาจไดรับความชวยเหลือไดตามสมควรจนคดีถึงท่ีสุด เวนแตบุคคลน้ันฝาฝน
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขการกันไวเปนพยาน (มาตรา ๑๓๕)

๑๕)  ความรวมมือกับตางประเทศ (หมวด ๘, มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๐)
 ในการดําเนินการดานการตางประเทศเพื่อการปองกันและปราบปราม
การทุจริต กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีนาทีแ่ละอาํนาจในเรือ่ง
ดังตอไปนี้
 (๑) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการเพื่อใหความรวมมือระหวาง
ประเทศตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต
 (๒)  ดาํเนนิการตามคาํรองขอความชวยเหลอืจากตางประเทศในคดทีจุรติ
ในกรณีที่ผูประสานงานกลางตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญาสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการหรือพิจารณาใหความ
ชวยเหลอืกบัตางประเทศในคดทีจุรติซึง่มใิชคาํรองขอความชวยเหลอืตามกฎหมาย
วาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (มาตรา ๑๓๘)

๑๖) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(หมวด ๙, มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๖๑)
 ๑๖.๑) องคประกอบและหนาท่ีและอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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creo




พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๔๒ จุลนิติ

         กฎหมายกําหนดใหมี “สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “สาํนักงาน ป.ป.ช.” เปนสวน
ราชการและมีฐานะเปนนิติบุคคล รับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการ 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)  ดาํเนนิการหรอืจดัใหมกีารรวบรวม วเิคราะห ศกึษาวิจยั และ
เผยแพรขอมูลและความรูเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตราย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
         (๕)  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวม
ในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือช้ีเบาะแส ตามกลไกท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด
         (๖)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาพนักงานของรัฐ หรือ
ภาคเอกชน เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
         (๗)  จดัทาํระบบสารสนเทศของขอมลูเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในระหวาง
การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอยางนอยตองระบุผูรับผิดชอบ
และความคืบหนาของการดําเนินการของแตละเร่ือง เพ่ือกรรมการจะไดตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา
         (๘)  ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๑๔๒)
   ๑๖.๒) การยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของพนักงานเจาหนาที่
        ให พนักงานเจาหนาที่ตั้งแตระดับผู อํานวยการกองขึ้นไป 
ผูชวยพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน หวัหนาพนักงานไตสวน และพนักงาน
เจาหนาทีซ่ึง่มตีาํแหนงและหนาทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบทรพัยสนิและหนีส้นิ 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๔๓จุลนิติ

มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ รวมท้ังทรัพยสินท่ีมอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแล
ของบคุคลอืน่ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ตรวจสอบ
และเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ในการตรวจสอบดังกลาว
เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลและเปนการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน
เมือ่ความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาพนกังานเจาหนาทีร่ํา่รวยผดิปกติ 
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยเอง หรือ
จะแตงต้ังคณะกรรมการไตสวนก็ได โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองพจิารณาและ
วนิจิฉยัใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัสาํนวนการไตสวน (มาตรา ๑๕๘) 
  ๑๖.๓) กรณีเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทจุริตแหงชาตมีิพฤติการณอันเปนการทจุริตตอหนาท่ี จงใจปฏบัิติหนาท่ี
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
         เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับแจงจากผูวาการตรวจเงินแผนดินวา 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไดดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดินแลวมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาเจาหนาที่
ของสํานักงานมีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาที่หรอื
ใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแลว หากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา การไตสวนเบ้ืองตนของผูวาการตรวจเงินแผนดิน
จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะแจงพรอมดวยเหตุผลใหผูวาการตรวจเงนิแผนดินยุติการดําเนินการและสงเร่ือง
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการไตสวนเองตามกฎหมายนีต้อไปกไ็ด และ
เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลวใหแจงใหผูวาการตรวจเงินแผนดินทราบดวย
         ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ควรใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ
ดําเนินการไตสวนเบื้องตนตอไป เม่ือผูวาการตรวจเงินแผนดินไดสงสํานวน
การไตสวนเบ้ืองตนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาวินิจฉัยโดยใหถือสํานวนการไตสวนเบื้องตน เอกสารและหลักฐาน
ที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินจัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๑๖๐)  
 ๑๖.๔)  สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
ประจําจังหวัด
         ใหมี “สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหงชาติประจําจังหวัด” เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด”
เปนสวนราชการในสงักดัสาํนกังาน มหีนาทีแ่ละอาํนาจเกีย่วกบัการตรวจสอบ
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๔๔ จุลนิติ

เบ้ืองตน การย่ืนบัญชีทรัพยสนิและหนีส้นิ การตรวจสอบทรัพยสนิและหนีส้นิ 
และหนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงานกําหนด 
แตไมรวมถึงหนาท่ีและอํานาจในการไตสวนเบื้องตน เวนแตคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมีมติมอบหมายใหดําเนินการไตสวนเบื้องตนเฉพาะกรณี โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด เปนหัวหนาสวนราชการระดับ
จังหวัด
         นอกจากน้ี เพือ่ประโยชนในการบริหารราชการสํานกังานใหจดัตัง้ 
“สํานักงาน ป.ป.ช. ภาค” ตามจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนดซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๒ ภาค และใหมีหัวหนาสํานักงาน ป.ป.ช. ภาคเปนผูบังคับบัญชา
รบัผิดชอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการ โดยใหสาํนักงาน ป.ป.ช. 
ภาคมีหนาท่ีและอํานาจในการไตสวนเบ้ืองตน กํากับการปฏิบัติหนาท่ี
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด และมีหนาที่และอํานาจอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงานกําหนด  (มาตรา ๑๖๑)  

๑๗)  กองทุนปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (หมวด ๑๐, มาตรา ๑๖๒ 
ถึงมาตรา ๑๖๖)
  กฎหมายกําหนดใหจัดต้ัง “กองทุนปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต”ิ ขึน้ในสํานกังานเรียกโดยยอวา “กองทนุ ป.ป.ช.” มวีตัถปุระสงคเพือ่
 (๑) สนบัสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ 
และสนับสนนุภาคเอกชนในการเผยแพรประชาสมัพันธ หรือรณรงคในการปองกนั
การทุจริต
 (๒)  เปนคาใชจายในการจดัใหมมีาตรการคุมครองชวยเหลอืและคาทดแทน
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. เพ่ือดูแลรับผิดชอบในการรับ
และจายเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน  

หมายเหตุ :-  
 • พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้หใชบงัคับตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
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