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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

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

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

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

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

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

ฉบับที่  ๓๑  เร่ือง  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙ 

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

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

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

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

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

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

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
“เจ้าพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ

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

เงินเดือนประจํา  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

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

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น  

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

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

“ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความ
รวมถึงผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ทั้งนี้  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

“ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  
ทบวง  กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน  
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และปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการเหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร  และ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

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

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

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

ให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

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

ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“รํ่ารวยผิดปกติ”  หมายความว่า  การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ  
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ  หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจาก
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การปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ รวมท้ังกรณีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจาก 
การเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

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

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่า  การดําเนินการเร่ืองใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการ  ป .ป.ช.  ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่ เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางใน 
การดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 
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เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่น
มาร่วมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

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

มาตรา ๘ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา  

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
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(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

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

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

สมัครรับเลือกตั้ง 
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(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ท รัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

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

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 
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(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

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

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

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจ 
ในภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. และผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียง
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้  
ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  ให้นําเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่   
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน   
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ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่   
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

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

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นใหถ้ือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

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

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

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

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย  

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา  
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ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้ดําเนินการ
สรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย  

มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

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

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

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

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินจิฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่น
ตามท่ีประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ังที่มาประชุมในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ กรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

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

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
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ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก 
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  

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

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ  ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่ เป็นกรรมการ  เป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่ง 
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

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

การลงมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่  เว้นแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  โดยประธานในท่ีประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า 
เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่ง
ก่อนมีการลงมติ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

มาตรา ๒๓ การลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดง 
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือ 
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือ
หนี้สินนั้น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทําความผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วยโดยอนุโลม 

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

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

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

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

มาตรา ๒๖ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้ รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดงัต่อไปนี้ 

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

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  

(๔) ไต่สวนเพื่อดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดหรือ 
ที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๕) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายอื่น 

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

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

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

ในการดําเนินคดีตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้ใช้บังคับกับการดําเนินการในคดีที่มีการกระทํา
อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึงจะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)   



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และ  (๔)  และคดีที่มีการกระทําความผิดเก่ียวข้องกันและความผิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่จะต้องดําเนินการ 
ในคราวเดียวกันด้วย 

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

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

(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมาตรการใดที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี 
ต่อราชการได้  

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

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

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

(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือ 
ชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล  เบาะแส  หรือพยานหลักฐาน   



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้ มีกลไกการแจ้งเตือน 
กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับอันตรายของการทุจริต  
รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม  เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างกว้างขวาง 

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

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

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

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

(๑) มี คําสั่ งให้ข้าราชการ  พนักงาน   หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  มาให้ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมา 
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ให้ บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่ อประโยชน์ 
ในการไต่สวน 

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

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

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

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

หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้ 
เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถ้าไม่เก่ียวกับความลับ
ของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

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

การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในแต่ละขั้นตอน  ห้ามเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแส  และผู้ซึ่งเป็นพยาน  หรือกระทําการใดอันจะทําให้ 
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว  การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ  ให้อยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

(๒) เม่ือได้ดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้นแล้วมีพยานหลักฐานพอสมควรก่อนที่
คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  จะพิจารณาวินิจฉัย  การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

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

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

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

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

มาตรา ๓๙ ในระหว่างการไต่สวน  หรือเม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ชี้มูลว่าผู้ใดกระทําความผิด
และความผิดนั้นมีโทษทางอาญา  หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายมีอํานาจดําเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายจับและ
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้  

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

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในการจับ  คุมขัง  
และการปล่อยชั่วคราว  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

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

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

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ในการดําเนินการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
และพนักงานไต่สวน  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  และมีอํานาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพจิารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย  

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

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

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

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

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

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  และให้นําความในมาตรา  ๓๔   
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม   

คู่สมรสตามวรรคหน่ึงให้นําความในมาตรา  ๑๐๒  วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการที่กรรมการผู้ใดจงใจ 

ไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภา  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง 
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้ประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
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แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๘๑  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้ประธานวุฒิสภาส่งสํานวน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๔๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้ งสองสภา   
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่ของทั้ งสองสภาหรือประชาชน 
ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการผู้ใดมีพฤติการณ์ 
รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร  หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

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

หมวด  ๒ 
การไต่สวน 

 
 

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

พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหานําส่ง  คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คณะกรรมการไต่สวน   
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนจะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติชี้มูลแล้ว  หรือเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

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

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

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

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

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

คํากล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป 
ผู้กล่าวหาซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้พิจารณาของกรรมการตามวรรคสอง  อาจมีหนังสือ

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

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

พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  เป็นผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นได้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  

หรือพนักงานไต่สวนดําเนินการเป็นคณะ  ประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน 
เป็นหัวหน้า  พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ  และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้  และในการไต่สวนปากคําผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ต้องกระทําโดยเลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน  และผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การไต่สวนเบ้ืองต้นตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้น
เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

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

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

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

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

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

การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ตามความเหมาะสมกับเร่ืองที่ไต่สวนได้ 

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

ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสี่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทําสํานวนการไต่สวน 

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

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

มาตรา ๕๒ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเตมิได้ตามที่เห็นสมควร   

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

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

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  รับหรือยกเร่ืองที่ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
ขึ้นพิจารณา 
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(๑) เร่ืองที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสําคัญแก่คดี  ซึ่งอาจทําให้ผลของคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปลี่ยนแปลงไป  

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

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

เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง  

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

ตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว  และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดําเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม 
(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง 

ที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี  ในกรณีที่มีการพิจารณาเร่ืองภายในกําหนดเวลา  แม้จะพ้นกําหนดเวลาห้าปีแล้ว
ก็ให้มีอํานาจดําเนินการต่อไปได้ 

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

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ 
ในฐานะกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน 

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

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
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(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกัน
ทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

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

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

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

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

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

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

มาตรา ๕๙ ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐบรรดาที่อ ยู่ในหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ย่ืนคํากล่าวหาต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือสํานักงาน   
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ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๕  การกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ  ให้กล่าวหาในขณะที่ผู้ถูกร้อง 
เป็น เจ้าพนักงานของรัฐ  หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่ เกินห้าปี  แต่ ไม่ตัดอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ขึ้นไต่สวนได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  

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

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

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

อ้างพยานหลักฐาน 
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้  
การกล่าวหาตามวรรคหน่ึง  จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้  และจะส่งด้วยวิธีใด ๆ   

ที่จะให้คํากล่าวหานั้นถึงสํานักงานก็ได้  ในกรณีที่ทําด้วยวาจา  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 

ให้สํานักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนที่ รักษาไว้ 
เป็นความลับ  และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้  และให้ลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจาก
หนังสือกล่าวหานั้น 

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

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

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

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

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ ใหญ่ มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลที่ มีเขตอํานาจ   
เพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้  หรือในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้   
ให้พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคลดังกล่าวได้ 

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

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

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อํานวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในเร่ืองที่มิใช่
เป็นความผิดร้ายแรง  ทั้งนี้  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเร่ืองตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานดําเนินการส่งเร่ืองที่ได้รับไว้
ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อดําเนินการต่อไปภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานได้รับเร่ือง 

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

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะวางหลักเกณฑ์การดําเนินการไต่สวนและการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ใหส้อดคล้องกับการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้  

ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

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

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

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

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

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

ในการสอบปากคําพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํา  จะกระทําโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอด
ออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด  ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํานั้นได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของ
บันทึกการให้ปากคํานั้นแล้ว  กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจทําสําเนาข้อความดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีต้องดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจนําพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
หรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้ 
เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนการไต่สวนที่เก่ียวข้องได้ 

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

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

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

(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจ 
ออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด  หรือจนกว่า 
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องคดีนั้น  แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือ
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อายัดชั่วคราวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งถอนการยึดหรืออายัดโดยพลัน  
รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือ 
ไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้  ทั้งนี้  ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลอื่น
มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  และมีพฤติการณ์เป็นการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธิ์แทนด้วย  ในกรณี
เช่นนั้นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เก่ียวข้องกับการรํ่ารวยผิดปกติ 

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

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทําผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะทําให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  และในกรณีที่เป็น 
การกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกติ  สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน  
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในขณะท่ีแจ้งข้อกล่าวหา 
ทั้งนี้เท่าที่ทําได้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตามมาตรา  ๕๖ 

ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

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

การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวนที่ได้กระทําไปก่อนแล้ว  
มาตรา ๗๒ ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา  ๗๐  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวน 

แจ้งพร้อมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระสําคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา  สรุปสาระสําคัญ
ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้  และต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๗๓  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 
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สรุปสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ  ตําแหน่ง  ที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือพยาน 
หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

มาตรา ๗๓ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคําของตนได้ 

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

มาตรา ๗๕ เม่ือดําเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว  ให้จัดทําสํานวนการไต่สวนเสนอประธานกรรมการ  
โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

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

ซึ่งต้องนําเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับสํานวนการไต่สวน   
เวน้แต่จะได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเร่ืองอื่นค้างพิจารณาอยู่  

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วยโดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสํานวนการไต่สวนตามลําดับที่ได้รับสํานวนนั้น  แต่ในกรณี 

ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเร่ืองใดกระทบถึงประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนอย่างร้ายแรง  จะหยิบยก 
ขึ้นพิจารณาก่อนก็ได้ 
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หมวด  ๓ 
การดําเนินการกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
 

 

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

มาตรา ๗๗ เม่ืออัยการสูงสุดได้รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๗๖  ไว้แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวน   

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

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

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

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

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

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

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

มาตรา ๗๙ ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์  เม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาแล้วถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาต่อไป 
ให้ดําเนินการได้  

กรณีที่อัยการสูงสุดเห็นควรไม่อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ทราบและ
รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกอบการพิจารณาด้วย  

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

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

ผู้ ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งไม่ว่าในกรณี ใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ  

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

สําหรับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป   

การย่ืนคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติหรืออนุญาต  หรือกระทําการใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย 

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

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด  
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(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้แก่
ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทําความผิด  
หรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด 

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

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

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

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งริบทรัพย์สินเนื่องจาก 
การกระทําความผิด  แม้คําพิพากษายังไม่ถึงที่สุด  ให้เลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
จนกว่าคดีถึงที่สุด  หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

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

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

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า  ทรัพย์สินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการตามวรรคสอง  มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้ง 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

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

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 
 

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

การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไป 
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว   

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

เจ้าหน้าที่ดําเนินการในศาลแทนได้  



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการกรณีฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 

 
 

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

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

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

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

ในกรณีจําเป็นและได้รับคําร้องขอ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จัดให้มีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามวรรคหน่ึงเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรา  ๑๓๑ 

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

หมวด  ๔ 
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นตามมาตรา  ๗๐ และเห็นว่า 
การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือ
เป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา 
สั่ งให้ห ยุดปฏิ บัติหน้ าที่ เป็นการชั่ วคราว  ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่ มี มูล   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหา
กลบัเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ถือว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น  และมีอํานาจสั่งการตามวรรคสองได้ 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะดําเนินการ 
ตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ 

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

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

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

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

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด   ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๙  ต่อไป  



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  ๑  
การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๓ เม่ืออัยการสูงสุดได้ รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๙๑  ให้อัยการสูงสุด
พิจารณาเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสํานวน  

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

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

เม่ืออัยการสูงสุดฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะถอนฟ้องมิได้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และ
อัยการสูงสุดเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรถอนฟ้อง  

มาตรา ๙๕ ในการดําเนินคดีหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระทําความผิดหรือ
ขณะที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเอง  

มาตรา ๙๖ ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่ เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารและ 
เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลทหาร  ให้อัยการสูงสุดเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ 
ศาลทหาร  หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้  

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

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๘ เม่ือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสํานวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๙๑  แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

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

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

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

ในการส่งสํานวนการไต่สวนเพื่อดําเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
ประธานกรรมการ  อาจมอบหมายให้เลขาธิการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้  



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป .ช.   
หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ 
มีการกระทําความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา   
ให้ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ มีอํานาจแต่งตั้ งถอดถอน  มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐานถึง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

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

มาตรา ๑๐๐ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๙๘  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ถูกกล่าวหานั้น  

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

มาตรา ๑๐๑ ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา  ๙๘  ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  จะฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น  หรือจะดําเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกําหนดโทษของ
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้ 

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

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และการตรวจสอบ 

 
 

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

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

ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 
(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง 

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

ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
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คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

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

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

มาตรา ๑๐๕ การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ย่ืนพร้อมหลักฐาน
ที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน  รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษี
ที่ผ่านมา  โดยในกรณีย่ืนเป็นเอกสารผู้ย่ืนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน  และสําเนาหลักฐานที่ย่ืนไว้ทุกหน้า  พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ ย่ืนด้วย  ทั้งนี้  ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการ  ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน 
ในต่างประเทศ  และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ 
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 

หลักเกณฑ์  ระยะเวลา  การขยายระยะเวลา  วิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และหลักฐาน
ประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  โดยอาจกําหนดให้ย่ืนด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  การกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบและ
วิธีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารได้ด้วย  รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่กําหนดให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกลา่วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนตามกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งตามมาตรา   ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้ย่ืนเม่ือเข้ารับตําแหน่ง  และ 

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

ป.ป.ช.  กําหนด  นอกจาก  (๑)  ให้ย่ืนเม่ือเข้ารับตําแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ 
ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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ในกรณีตาม  (๑)  ถ้าพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่
ภายในหนึ่งเดือน  ผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่  
แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะย่ืนเพื่อเป็นหลักฐาน 

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

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

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

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

มาตรา ๑๐๗ เม่ือมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากตําแหน่งที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนดให้ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินในหน่วยงานใด  ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้แจ้ง 
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มาตรา ๑๐๘ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผู้ย่ืนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้สํานักงานจัดให้
มีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้  

มาตรา ๑๐๙ ผู้มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ผู้ใดไม่ย่ืน 
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลาที่กําหนด  ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมทั้งกําหนดเวลาที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และในกรณีที่มีความจําเป็นอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เม่ือปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบท่ีได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้เลขาธิการ
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่เลขาธิการกําหนด  

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ถ้าบุคคลดังกล่าวยังไม่ ย่ืน 
บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน  ย่ืนไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนา 
ปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้สํานักงานเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๔  ต่อไป 

มาตรา ๑๑๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ย่ืนไว้ 
ต่อคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คร้ังแรก  และเมื่อมีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคร้ังต่อ ๆ  ไป   
ให้ตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

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

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

มาตรา ๑๑๑ ภายใต้ บั งคับมาตรา   ๑๐๖   ให้ คณ ะกรรมการ   ป .ป .ช .  เปิ ด เผยผล 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  การเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผย
ว่าผิดปกติหรือไม่  

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ  การเปิดเผยเช่นนั้นไม่เป็นการตัดอํานาจ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้องหรือ
ความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง  

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

มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินพบว่า 
มีพฤติการณ์ รํ่ารวยผิดปกติ  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ดําเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  

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

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้เสนอเร่ืองต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ด้วย 

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย  

ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง  ให้นําความในมาตรา  ๘๐ มาตรา  ๘๑  และ
มาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการกรณีรํ่ารวยผิดปกติ 

 
 

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

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

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

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

มาตรา ๑๑๗ เม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติแล้วให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน 

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

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

ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาล
เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 

การดําเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ประทับฟ้องคดี

ตามมาตรา  ๑๑๙  ให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็น 

ของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้งบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  

ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับกับกรณีรํ่ารวยผิดปกติด้วย 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดย่ืนคําร้องขอตามมาตรา  ๑๑๙  สําหรับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือ
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ผู้สนับสนุนด้วย  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพจิารณาและพพิากษาคดี
สําหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย 

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

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

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด  ให้ประธานกรรมการ 
ย่ืนคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ รํ่ารวยผิดปกติ 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  โดยใหน้ําความในมาตรา  ๘๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป 
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉัย  
เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยให้ถือว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้าราชการดังกล่าวรํ่ารวยผิดปกติ   
ให้แจ้งให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ประธานกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง  หรือประธานกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  แล้วแต่กรณีต่อไป  และในกรณีที่ มีการสั่งให้ 
พ้นจากราชการ  ให้ถือว่าเป็นการให้พ้นจากราชการเพราะกระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 
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ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ให้ส่งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  
เพื่อสั่งให้พ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ง  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทํา 
การทุจริตต่อหน้าที่ 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสาม  หรือผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งตามวรรคห้า  มีอํานาจสั่งไล่ออกหรือดําเนินการถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรือขอมติ 
จากคณะรัฐมนตรี  หรือความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคล 

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

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสี่  การจะดําเนินการ
อย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
หรือคณะกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  กําหนด   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับดังกล่าว  ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการดําเนินการดังกล่าวห้ามไม่ให้
หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวได้ 

มาตรา ๑๒๔ การโอนหรือการกระทําใด ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ที่ได้กระทําหลังจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  สั่งให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๑๑๖  ถ้าคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี   
มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง  ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทํานั้น ๆ  ได้  เว้นแต่ผู้รับโอน
หรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและ
มีค่าตอบแทน 
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มาตรา ๑๒๕ ถ้าศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งถูกกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ
ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  หากไม่สามารถ
บังคับเอาแก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้
ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลส่ัง 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

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

หมวด  ๖ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

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

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  
ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  

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

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ
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ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

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

ให้นํ าความในวรรคหน่ึง  มาใช้ บั งคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งด้วย   
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่คู่สมรสนั้นดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง 

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

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

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  ผู้สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก 
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
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หมวด  ๗ 
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

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

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและตําแหน่งประจํา  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง  ให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สิน 

สําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําเพียงตําแหน่งเดียว 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ให้หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น 
สังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ไปสังกัดใหม่  ทั้งนี้  ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น 

ระยะเวลาการย่ืน  แบบรายการ  หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งต้องคํานึงถึงการตรวจสอบได้  ความสะดวก  
และไม่สร้างภาระจนเกินจําเป็น  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท  ให้ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึงก็ได้ 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก  
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง

ช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ทําคําร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยคําหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลใดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว  โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม  
และให้อํานาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการดําเนินการดังกล่าว
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ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจกําหนดมาตรการอื่นใดที่สมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้องได้รับ
การคุ้มครองช่วยเหลือ  และมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยดําเนินการตามที่จําเป็นได้   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลือก่อน 
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

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

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

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

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

มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเพราะ 
ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทํา  ถ้าได้ทําหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งหรือให้ยืนยันคําสั่งแล้ว  
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หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  ทราบถึงเบาะแส  ข้อมูล  หรือข้อเท็จจริงภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้กระทําการนั้น  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

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

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

การคุ้มครองตามวรรคสอง  ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตําแหน่งของพยานที่ดํารงอยู่และ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย  เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง   
เม่ือคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทําผิดแล้ว  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน   

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

มาตรา ๑๓๗ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  
หากผู้ใดชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ถูกตรวจสอบ  รวมทั้งตัวการ  ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และการชี้ช่อง   
แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
โดยคําสั่งถึงที่สุดของศาลแล้ว  ผู้นั้นอาจได้เงินรางวัลจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
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หมวด  ๘ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 

มาตรา ๑๓๘ ในการดําเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต 

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

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

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

ความผิดตามมาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ มาตรา  ๑๗๖  และ
มาตรา  ๑๗๗  ถ้าผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้กระทํา  หรือกระทําต่อผู้มีสัญชาติไทยหรือ
เจ้าพนักงานของรัฐ  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้  ทั้งนี้  
การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  และ
มาตรา  ๘๕  มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ต้องริบด้วยโดยอนุโลม  แต่มิให้นําบทบัญญัติที่บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ที่ริบตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการกับทรัพย์สินที่ริบให้เป็นไปตามข้อตกลง
กับประเทศที่ร้องขอ  

หมวด  ๙ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

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

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

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

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

การทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  

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

ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศของข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการดําเนินการของแต่ละเร่ือง  เพื่อกรรมการ
จะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ในการดําเนินการตาม  (๖)  สํานักงานต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวัน  เว้นแต่ในกรณี 
ที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว  ประธานกรรมการอาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

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

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

และข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงาน  ทั้งนี้  ในการเผยแพร่ข้อมูล  
ให้จัดทําสําหรับคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย 

(๔) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การจําหน่าย  การมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บรักษา  หรือจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 

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

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

(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา  ๕๑  
คณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสาม  

การดาํเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว  
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเม่ือได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๔๔ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน   

ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง และค่าตอบแทนหรือ

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

(๓) การรักษาราชการแทน  การปฏิบัติราชการแทน  และการรักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ
ของสํานักงาน  

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

พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน รวมตลอดท้ังค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนอื่นให้แก่
บุคคลดังกล่าว  

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงาน  

(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงาน 
การกําหนดตําแหน่งตาม  (๑)  อย่างน้อยต้องกําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 

และพนักงานไต่สวน  โดยผู้ช่วยพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑)  ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านการงบประมาณ  จํานวนไม่เกินสามคน  
ร่วมเป็นกรรมการ  โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และอาจแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน
จํานวนไม่เกินสามคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลหรือ 
พิจารณาคําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระ  และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการใด ๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือทําหน้าที่ในคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงานกําหนด 
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ในการออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้ คํานึ งถึ ง 
ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยเฉพาะการกําหนดตาม  (๑) ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  
และความเพียงพอในการดํารงชีพ  และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับวินัยและการลงโทษทางวินัย 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม 

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

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

มาตรา ๑๔๕ ข้าราชการสํานักงาน  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

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

โดยให้จําแนกประเภทตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการสํานักงาน  สาขากระบวนการยุติธรรม  ต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สําเร็จการศึกษา

ระดับตั้งแต่ปริญญาโททางกฎหมายขึ้นไป  หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่น 
อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย  หรือการดําเนินคดีในชั้นศาล  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   
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(๒) ข้าราชการสํานักงานประเภททั่วไป  ให้จําแนกประเภทตําแหน่งตามสาขาอาชีพและตามภารกิจ
ของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยจะมีตําแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้  

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

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

มาตรา ๑๔๗ มาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) ต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  

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

ให้นําความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

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

วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
เม่ือมีกรณีที่จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าให้คณะกรรมการ  

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

ใช้อํานาจโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  เป็นกลาง  มีจริยธรรมที่ดี  และปราศจากอคติทั้งปวง  และมีคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 
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เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ ได้ รับแต่งตั้ ง  และให้ดํารงตําแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว  

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

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

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พ้นจากตําแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน  ตามระเบียบหรือประกาศที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

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

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

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

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ 
มติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

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

มาตรา ๑๕๒ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



หน้า   ๖๗ 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  และ
กิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก่อน  

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

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

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

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

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๑๕๕ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อ ยู่ในความรับผิดแห่ งการบังคับคดีและผู้ ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้  

มาตรา ๑๕๖ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชขีองสํานกังาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใดแล้วทํารายงานเสนอ 
ผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  

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

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

ให้นําความในมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕๙ เพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์   

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

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวนการไต่สวน 

มาตรา ๑๖๐ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่า  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้ว  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้ว
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เห็นว่า  การไต่สวนเบ้ืองต้นของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยุติการดําเนินการและ 
ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อดําเนินการไต่สวนเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ต่อไปก็ได้  และเม่ือดําเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

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

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

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

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

หมวด  ๑๐ 
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

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

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  และสนับสนุน
ภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต 
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(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนตามมาตรา  ๑๓๑  
และเงินรางวัลตามมาตรา  ๑๓๗ 

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

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ
อํานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์

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

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

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

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

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๖๗ ผู้ มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช . กําหนด 
ตามมาตรา  ๒๘  (๓)  กรรมการตามมาตรา  ๔๒  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๕๘  ผู้ใดจงใจ 
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ไม่ย่ืนบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. หรือประธานวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี  ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย  
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

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

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

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

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น  โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการกระทําความผิดนั้น  นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี  และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  

นิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล  ลูกจ้าง  
ตัวแทน  บริษัทในเครือ  หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะมีหน้าที่และ
อํานาจในการน้ันหรือไม่ก็ตาม  

มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน  ฟ้องร้อง  
หรือดําเนินคดี เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ีต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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(๑) ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจ 
ให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความอันเป็นเท็จ  หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

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

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

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

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ  เป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้ 

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

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

มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๓๖ 
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หากการเปิดเผยตามวรรคหน่ึงเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  หรือชื่อและที่อยู่ 
ของผู้ชี้ช่อง  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๖๐  
วรรคสี่  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

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

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

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ 
กําลังประทุษร้าย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จ
ต่อศาล  ทั้งนี้เพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน  ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๘๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือพ้นจากตําแหน่ง 
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ตามมาตรา  ๑๙  เว้นแต่กรณีตามมาตรา  ๑๙  (๓)  ในส่วนที่เก่ียวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙  
และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๑๘)  มิให้นํามาใช้บังคับ 

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

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

มาตรา ๑๘๘ ให้ผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ยังมีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น  และการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่า 
เป็นการย่ืนตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ไว้แล้ว 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๘๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
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และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม   เป็นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่ งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

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

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

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

มาตรา ๑๙๒ ในการดําเนินการตรวจรับคํากล่าวหา  แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน  ไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัย  และการดําเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  บรรดาที่ดําเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมท้ังบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  
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และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีมติให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา  ๔๘  เว้นแต่ระยะเวลาดังกล่าว 
ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่กําหนดไว้  ให้นับระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

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

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

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

มาตรา ๑๙๔ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือ
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มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้ บังคับ  ให้ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง 
หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

การดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้การดําเนินการดังกล่าว
มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

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

การนับระยะเวลาตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสี่  สําหรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนด   
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙๖ บรรดาเรื่องกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทําทุจริตต่อหน้าที่  กระทําผิด 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐดําเนินการไต่สวนและวินิจฉัยความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไว้แล้ว  ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และ 
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนกว่า 
จะได้มีการมอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๑๙๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  
หรือมติตามมาตรา  ๑๔๔  ให้นําบรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติที่ออก 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติม   หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   แล้วแต่กรณี   หรือมติ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ 
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

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

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

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

มาตรา ๒๐๐ ในวาระเร่ิมแรก  เพื่อมิให้เกิดภาระเกินสมควร  ในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา  ๑๓๐  จะกําหนดการเร่ิมใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละระดับหรือแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 



หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ในการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดความรวดเร็ว  
สุจริต  และเที่ยงธรรม  รวมท้ังได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ตลอดจนวาระการดํารงตําแหน่งไว้  
อีกทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามมาตรา  ๖๓  ของรัฐธรรมนูญ  จึงเป็นการสมควร
บัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรฐั 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  128  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ  และ  
ให้หมายความรวมถึง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง
ความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการให้ตามมารยาท 
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ญาติ”  หมายความว่า  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ป้า  น้า  
อา  คู่สมรส  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  
การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอั นอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ ไม่ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล   
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้  เพ่ือให้
วินิจฉัยว่า  มีเหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถ  
คืนให้ได้  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ 
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือ
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
เป็นสมาชิก  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การรายงานตามข้อนี้  ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
  

 วันที่   
 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร 
/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน/คณะกรรมการ ป.ป.ช./ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา) 

  

  ข้าพเจ้า  นามสกุล     
ต าแหน่ง   สังกัด     
 

  ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ได้รับเมื่อวันที่    เวลา     
 ได้รับเนื่องจากกรณี       
 สถานที่รับ       

   ชื่อ – นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  
          
ที่อยู่          
         
มีความเก่ียวข้องเป็น        
  รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
และแนบรูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย 
          
           
          
  เหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
           
          
          
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
     (   ) 
 

/อนุญาต... 



- 2 - 
 

 

 อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล 
 

 ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้โดยทันที ในกรณีที่ 
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 
 
 

 ลงชื่อ      
 ต าแหน่ง      
 วันที่       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน            
หกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ  และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดผลตามที่กําหนด  โดยให้เป็นไป
ตามที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
วิธีการจัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนิน 
การปฏิรูปประเทศ  การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  เพื่อกําหนดกลไก  วิธีการ  
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  จํานวน  ๑๑  คณะ  อันประกอบด้วย  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรับผิดชอบใน 
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด้วยแล้ว   

บัดนี้  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย  และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมเม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(เล่มที่  ๖) 
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ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



๑ 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบประเด็นการปฏริูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ให้มีการส่ง เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้ง
ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
และช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดย
รัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแส
ด้วย 

 

ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่ วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 
โดย เฉพาะการป ฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อตร ง 
(Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดี
อย่างแท้จริง 

 

ให้ มี ก าร เปิ ด เ ผยข้อมู ล ข่าวสารภาครั ฐ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  
และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่ง
และอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค
โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน 
เร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่ เกิดจากการกระท าผิดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 

ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทย 
ปลอดทุจริต 

 

ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปราบปราม 

กลยุทธ์ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึก
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม 

กลยุทธ์ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ
การรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี 

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว
กันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 

กลยุทธ์ ๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง
และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน  
และผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

กลยุทธ์ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงาน
บุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

กลยุทธ์ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  
กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความทางอาญา 

กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับ
มอบ 

กลยุทธ์ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการ
ประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึง
อามิสสินจ้าง 

กลยุทธ์ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ 

กลยุทธ์ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
อิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ี
ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
กลยุทธ์ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติ
บุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจ
ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๓ ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจาก
การกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐท่ี
ทุจริตต่อหน้าท่ี การใช้อ านาจโดยมิชอบ  
และการร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน เพื่อความ
รวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
(อนุวัติการตาม UNCAC 2003) 
กลยุทธ์ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ 
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝูาระวังจาก
ทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของ
ภาคประชาชนด้วย 
กลยุทธ์ ๕ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ 
หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีโดยแจ้งให้ผู้มี
อ านาจในการแต่งต้ังหรือถอดถอนใช้อ านาจทาง
ปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) 
ทันที 
กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผล
ทางปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ ๑ ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการ
ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น  
๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับ 
ส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

กลยุทธ์ ๓ จัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-
Corruption Capacity Building Institute)  

กลยุทธ์ ๔  การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา 

 

กลยุทธ์ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 
๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253) 

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
เอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี
และมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) 

กลยุทธ์ ๓ ให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ๔ ท าให้การให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
ไม่พึงกระท า 

กลยุทธ์ ๕ ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้
ในการสืบหาและก ากับดูแลการ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่ง
เงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้ 

 

กลยุทธ์ ๑ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ 
ให้มีข้ันตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
กลยุทธ์ ๒ จัดท าและบูรณาการโครงข่าย
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของทุกหน่วยงาน 
กลยุทธ์ ๓ เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจาก
การกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน    
กลยุทธ์ ๔ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเฝูาระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทั้งการฟูองร้อง
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าที่ 
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
กลยุทธ์ ๕ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 



๔๒ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑) 
 ระยะเวลา/ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
ล้านบาท 

แหล่ง
เงิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.๕ จัดท ากฎหมายส่งเสริม
กิจกรรมการต่อตา้นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหนว่ยงาน
ของรัฐ โดยให้หนว่ยงานของรัฐ
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
- ทุกหนว่ยงาน 

๒๐ งบปกติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ได้แก่  
(๑) การประเมินความเส่ียงต่อการคอร์รปัชัน  
(๒) การจัดระบบส ารวจและเฝูาระวังปูองกัน
คอร์รัปชัน  
(๓) ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่สอ่ว่า
จะเกิดคอร์รัปชันในหน่วยงาน (Hazard 
Report) 
(๔) การประชุมปูองกันการคอร์รัปชัน
ประจ าเดือน ซ่ึงหัวหน้าหนว่ยงานต้องเป็น
ประธานในการประชุม 
(๕) การแสวงหาขอ้เท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรม
ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน  
(๖) ระบบการแจ้งเตือนเพื่อปูองกันมิใหเ้กิด
การคอร์รัปชันในหน่วยงาน 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 

๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
– ITA) ตามระเบียบที ่ป.ป.ช. 
ก าหนดเป็นประจ าทุกป ีหาก
ไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ 
๘๐% หวัหนา้ส่วนราชการ 
อาจได้รับการพจิารณายา้ย
ออกจากต าแหน่ง 
 
 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
- คณะรัฐมนตรี 
- องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคลของส่วน
ราชการ 

๒๐ งบปกติ เพื่อเร่งรัด ก ากับ ติดตามใหห้น่วยงานให้
ความส าคัญกับการประเมิน ITA  

มีระบบเกิดขึ้น 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 

 
 

โดยที่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ  เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๑  นั้น  เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ   
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่   ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  ส่งผลให้ต้องมี 
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอน 
ของกฎหมายแล้วเสร็จ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป   

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ได้ด าเนินการเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)   
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้วยแล้ว 

บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)  
ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง)  เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  จึงให้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)   
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๗๑



 
 

 
 

สารบัญสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

ส่วนที่ ๑ บทน า ๑๑-๑ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๑-๑ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๑-๑ 

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๑-๒ 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๑-๓ 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๑๑-๔ 

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต  

๑๑-๔ 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

๑๑-๘ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการด าเนนิคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๑-๑๐ 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  ๑๑-๑๒ 

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 

๑๑-๑๕ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑๑-๑๘ 

๒๗๒



 

๑๑-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยมานาน และมีลักษณะซับซ้อนและ

เชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง รวมทั้งการทุจริตได้มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงเป็นการทุจริต
เชิงนโยบายที่มีการแก้กฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายให้เป็นประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับกลไกภาครัฐไม่สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติได้เท่าท่ีควร ท าให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาขาดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ตลอดจนมีพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกัน ส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตไม่สัมฤทธิ์ผล  
ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่ปัญหา
ดังกล่าวกลับมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาลง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการวางกลไกป้องกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด และต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริม 
การรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการทุจริต ซึ่งจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น  
เพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง และในการจัดท าแผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุงในเดือน 
กันยายน ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต (๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
และ (๕) การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑.๑) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

๒๗๓



 

๑๑-๒ 
 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ  

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๑) ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

๑.๒) ๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

๑.๓) ๒๑๐๒๐๑ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

หมายเหตุ : แผนการปฏิรูปประเทศฉบับแรกได้ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา ภายใต้ประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๑ ซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็น ๑ ใน ๑๑ ด้าน โดยมีประเด็นการปฏิรูปประเทศฯ รวม ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  

๒) ด้านการป้องปราม (๑) 

๓) ด้านการป้องปราม (๒) 

๔) ด้านการปราบปราม (๑) 

๕) ด้านการปราบปราม (๒) 

๖) ด้านการบริหารจัดการ  

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับแรกนี้
มีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นและมีคะแนน
สูงขึ้น ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ปรากฏสาระส าคัญในเอกสารฉบับนี้ 

๒๗๔



 

๑๑-3 
 

๑.๒  ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ประ เทศ ไทยมี ก า รทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ดี ขึ้ น  ( Corruption 
Perceptions Index: CPI) 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
อยู่ที่ ๔๐ คะแนน 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
อยู่ที่ ๔๕ คะแนน 

๒) หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่าน 
การประเมิน ITA  

ร้อยละ ๖๕ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

 
  

๒๗๕



ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศที่ยังคงเหลืออยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ที่ก าหนดว่าการปฏิรูป
ประเทศจะบรรลุผลในระยะเวลา ๕ ป ีโดยมี ๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มีกิจกรรมที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองและกิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต้านภัยทุจริตนี้
สามารถด าเนินการผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน
เครือข่ายภาคีประชาชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มและด าเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่
ของตัวเองผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรชุมชน โครงการพัฒนา
หมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหมู่บ้านศีลห้า โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. 
เฝ้าระวังการทุจริต (PACC Connect) และโครงการหมาเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี้จะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
มากขึ้น หากมีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นระบบ (People Engagement) โดยก าหนดบทบาทของรัฐให้
เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้น ตลอดจนให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้มีบทบาทและเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคู่ไปกับพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดังนั้นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน 
ทั้งจากมูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ รัฐและเอกชน มีการบูรณาการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ และร่วมกันเป็นแกนกลางในการตรวจสอบ ป้องกัน ปัญหาจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาวบ้านในพ้ืนที่โดยตรงจึงเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องที่ของตน  
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

๑.๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาท 

๒) ตัวช้ีวัด 

๒๗๖



 

๑๑-5 

๒.๑) มีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่ายในปี ๒๕๖๔ และ ๖ เครือข่ายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒) มีการขยายผลการด าเนินการไปสู่เครือข่ายองค์กรระดับต าบลร้อยละ ๒๐ ทุกปี  
จนครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ 

๒.๓) มีคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมและช่องทางการร้องเรียนของประชาชน ใน 
ปี ๒๕๖๔ 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการ 
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕) 
(ระยะเวลาช่วงแรกด าเนินการปีงบประมาณแรก ปี ๒๕๖๔) 

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
๑) วงเงิน 

๑.๑) ปี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๘๕ ล้านบาท (สนับสนุนการด าเนินการระดับจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยจังหวัดละ ๑ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลาง ๓ ล้านบาท และสนับสนุนหรือร่วม
สมทบกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือสาธารณกุศลและเครือข่ายภาคประชาสังคมคมที่มีบทบาท
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ มูลนิธิต้านการทุจริตประพฤติมิชอบต่าง ๆ ๕ ล้านบาท)  

๑.๒) ปี ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๐๒.๕ ล้านบาท (สนับสนุนการด าเนินการระดับ
จังหวัดและต าบล เครือข่ายจังหวัดละ ๒.๕ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลางระดับประเทศ ๕ ล้านบาทและ
สนับสนุนหรือร่วมสมทบกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องขององค์การหรือสาธารณกุศล และเครือข่ายภาค  
ประชาสังคมฯ ๕ ล้านบาท) 

๑.๓) งบประมาณในการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนจ านวน 
๒.๕ ล้านบาท 

๒) แหล่งที่มาของงบประมาณ  
๒.๑) กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน ป.ป.ช. 
๒.๒) งบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.๓) ภาษีสรรพสามิต และ/หรือ การสนับสนุนของสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๒.๔) เงินที่ยึดมาจากคดีทุจริต 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมหารือ ระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด ผู้แทนองค์การ
หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบข่าย (จาก”ล่างสู่บน”เป็นการระเบิดจากภายใน ในการป้องกัน 
การทุจริตฯ) และเร่งจัดเตรียม ตลอดจนด าเนินกิจกรรมเสริมสมรรถนะ สภาองค์กรชุมชนต าบล  
เครือข่ายองค์กรชุมชน แกนน าหมู่บ้าน-ต าบล ฯลฯ ตลอดจนก าหนดการด าเนินกิจกรรมที่สามารถท าได้  
ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นสองระยะ โดยมีระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๒ ปี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

๒๗๗



 

๑๑-6 

ความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑.๑) ระยะแรก : เร่งก าหนด แนวทาง นโยบาย และรูปแบบ โครงสร้าง กลไก  
การจัดการร่วมกัน โดยประสานระดมสมองเชื่อมโยงกับกลไกในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเร่งการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ของชุมชน การรณรงค์จิตส านึกต้านโกงโดยประชาชนระดับพ้ืนที่อย่างจริงจัง การพัฒนากลไกการตรวจสอบใน
พ้ืนที่ที่เข้มแข็ง รวมทั้งการก าหนดภาระหน้าที่ของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่จ าเป็น อาทิ การร่วมตรวจสอบ
ความโปร่งใสของโครงการระดับพ้ืนที่ และการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ยังต้องหารือ 
ในการประสานงานกลไกภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมูลนิธิฯ ที่มีเจตนาและเป้าหมายในการท างานที่
สอดคล้องต่อการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านการบูรณาการเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น รวมทั้งการจัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานของภาคประชาชน 
ในการร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนของ
ประชาชน  

๑.๒) ระยะที่สอง : ก าหนดและเร่งรัดด าเนินการ แผนงาน/กิจกรรม แนวทาง 
การประสานการด าเนินกลไกให้เกิดธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบล และแกนน าของประชาชน เช่น การอบรม  
การปฏิบัติหนา้ที่ การประสานงานและการร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  

๒) ขั้นตอนที่ ๒ (เร่งด าเนินการเป็นขั้นตอนคู่ขนาน) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบล ฯลฯ และพิจารณาล าดับความส าคัญของแผนงาน/กิจกรรมสนับสนุน  
ที่จะต้องท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจรวมถึงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนที่ เหมาะสม เพ่ือเร่งประสาน  
การด าเนินงานตามบทบาทของเครือข่ายที่มีองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และประชาชนเป็นแกนน า  
โดยอาจพิจารณาการคัดสรรโครงการหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการข่ายการท างาน อาทิ โครงการหรือ
กิจกรรมหมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหรือกิจกรรมหมู่บ้านศีลห้า กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาธารณะใน
ครอบครองของรัฐ รวมทั้งข้อมูลงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้สาธารณะชนทราบทางอินเตอร์เน็ต การมีระบบ
ข้อตกลงคุณธรรม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ส าหรับโครงการในระดับพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เพ่ือเสริมสร้างและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนเอง ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ทั้งนี้ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ศูนย์คุณธรรมและองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ เร่งก าหนดแนวทางการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม การประสาน 
ความร่วมมือที่จ าเป็นจากหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ เพ่ิมเติม อาทิ การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
อย่างเป็นระบบ การมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากฯ ตลอดจนการให้ความปลอดภัยต่อเครือข่ายเฝ้าระวัง 
การรักษาความลับของบุคคล ที่มีอาสาสมัครของเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับต าบลเข้าร่วม และหาแนวทาง 
ที่ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
และประพฤติมิชอบท าหน้าที่ประสานงานติดตามประเมินผลกิจกรรมฯร่วมกับกลไกติดตามประเมินผลในพ้ืนที่  

๒๗๘



 

๑๑-7 

เพ่ือการด าเนินการและการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี  

๒.๑.๖) เหตุผลอื่น ๆ 
๑) กิจกรรมที่น าเสนอนี้เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของ

แนวทางกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  
ในการสนับสนุนบทบาทเครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และกลุ่มชุมชนแกนน าฯ ควบคู่ไปกับ  
การบูรณาการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่องค์การสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ได้ด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒) ประโยชน์อื่นที่ได้รับ กิจกรรมการร่วมต่อต้านการทุจริตจะเป็นผลประโยชน์อันพึงได้ของ
ประชาชน และชาวชุมชนเอง 

๓) กลไกท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
๓.๑) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน 
๓.๒) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
๓.๓) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
๓.๔) ศูนย์คุณธรรมและ สกพ. (ศจ) 
๓.๕) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) 
๓.๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๗) เครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  Private 

Sector Collective Action against Corruption (CAC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๙



 

๑๑-8 

๒.๒  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และ 
จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง 
ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ
และได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการเตรียมช่องทางให้ผู้มีเบาะแส ข้อมูลเชิงลึก สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
ตลอดจนต้องจัดให้มกีฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยาผู้ให้เบาะแสอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลักที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ และหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เว้นแต่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือ
กระทบต่อความมั่นคง เพ่ือให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก 

2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิด
ตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย ตลอดจน
การจัดท าระบบแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ 

3. การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้าง  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน 

4. การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปง เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law)) ที่ครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้น
กระท าโดยไม่บริสุทธิ์  โดยกรณีนี้ต้องไม่ตัดสิทธิ์หากเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่ให้ใครฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยบุคคลเหล่านี้ 
ต้องได้รับการปกป้องมิให้ถูกคุกคามหรือกลายเป็นจ าเลยเสียเอง  

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้อง 

ปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) . 
๑.๒)  พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 

๒๘๐



 

๑๑-9 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑)  มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในปี ๒๕๖๔และกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารสาธารณะในปี ๒๕๖๕ รวม ๒ ฉบับ 
๒.๒) มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจรในปี ๒๕๖๔ 

๒.๒.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
ระยะเวลาด าเนินการไตรมาสที่สามของปีงบประมาน ๒๕๖๔ จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒.๒.๔. ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
งบประมาณ       -    บาท  

๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่ต้องแก้ไข 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ ๖ เดือน 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี 

๔) ขั้นตอนที ่๔ พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งระบบการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๑



 

๑๑-10 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จากการที่กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมยังไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีสาเหตุส าคัญจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
มีการเลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ และขาดความโปร่งใส นอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบยังมีความล่าช้า ไม่เด็ดขาด และขาดประสิทธิภาพ ท าให้ผู้กระท าการทุจริตขาดความ 
ย าเกรง ตลอดจนผู้กระท าผิดที่เป็นนิติบุคคลยังไม่ได้รับการลงโทษในฐานที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศ
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการอ านวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ปลูกจิตส านึก 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่น 
ในคุณธรรม ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการด าเนินคดีทุจริตของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้เกิด 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมต้องมีการเร่งปรับปรุงโทษค่าปรับของนิติบุคคลที่กระท า 
ความเสียหายแก่ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ
ให้สะท้อนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปอย่างถูกต้องมากกว่าที่จะได้ตัวแทนมารับ 
การลงโทษ 

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย :  
๑.๑) ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวัง 

การปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมด าเนินมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ 

๑.๒) การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
๑.๓) เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย 

มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 
๑.๔) นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตาม

มาตรฐานสากล 

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พึงพอใจ และเชื่อมั่นในกระบวน 

การยุติธรรม (ส ารวจความเห็นของประชาชน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า) 
๒.๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตมีการก าหนดขนาดของคดีและ

ระยะเวลาในการด าเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายในปี ๒๕๖๔ 
๒.๓) ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตในขนาดเดียวกันลดลงอย่าง 

มีนัยส าคัญ ส่งผลให้จ านวนคดีทุจริตคงค้างลดลงร้อยละ ๒๐ จากปีก่อนหน้า 
๒.๔) จ านวนเรื่อง/คดีที่ เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูก

ด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะการด าเนินคดีที่ตนรับผิดชอบมีจ านวนคดีลดลง
ร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า) 

๒๘๒
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๒.๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษค่าปรับของนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับ
ประเทศตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ 

๒.๖) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ 
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕) 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๑)  ขั้นตอนที่ ๑ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนตั้ งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ  
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ควบคู่กับการสร้าง  
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Access to 
Justice) ตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุติธรรมได้ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

๒) ขั้นตอนที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์ พร้อมกับบูรณาการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการยกระดับการด าเนินงานเป็นการท างาน
บนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ 
มีศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์  
ใช้อ านาจดุลยพินิจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอย่างสุจริต ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสากล 

 

 

๒๘๓
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๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  

จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)  
ขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ที่
ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยปัญหาเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่ขาด
ความซื่อตรง (Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระท า สะท้อนการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ ารวย
ผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ท าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็น 
การยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้องสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจ 
ชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและ
ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืน และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ

ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๑.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลใน 
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 

๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ
อาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้ อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ภายในต้นปี ๒๕๖๔ 

๒๘๔
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๒.๒) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และยกระดับเป็น
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจรัฐ
ต่อประชาชนต้องด าเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี ๒๕๖๕  

๒.๔)  หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔  

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม  
๒ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน  
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น  

๔๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงบประมาณปกติของ
หน่วยงาน 

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - ม.ค ๖๔) 

๒) ขั้นตอนที่  ๒  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด าเนินการจัดท า 
ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดการก าหนดวิธีการประเมิน 
“สัตบุรุษ” และให้บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นล าดับแรก ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕) 

๓)  ขั้นตอนที่  ๓  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นต้นให้จัดท าเป็นมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ.ภายในปี ๒๕๖๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดท า
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๒๘๕
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รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ และบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๔  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๕)  ขั้นตอนที่  ๕  หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยรับผิดชอบจัดท าและบริหารแผน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด โดยมุ่งเน้น  
การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ และมีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญา  
ต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability)  
ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๖
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๒.๕  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
ด้วยปรากฏว่าการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพยากร

ที่ใช้ในการพัฒนา (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ยืม และอ่ืน ๆ ) และโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงเป็นอันมาก จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช.  
การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายสามารถด าเนินการได้ทั้งในขั้นตอนการพัฒนานโยบายทางการเมือง (Policy 
Development Stage) (ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือจากส านักงาน กกต. ในการด าเนินการตามเกณฑ์
ชี้วัดความเสี่ยงกับทุกพรรคการเมืองตามหน้าที่และอ านาจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว) และในขั้นตอนของการน า
นโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation Stage) ซึ่งประการหลังนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสียอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ แนวคิดคือ 
การน าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่ม
และด าเนินโครงการที่มีวงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท หรือ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป) หรือโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้ างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่ งคง (ตามเกณฑ์ที่ ก าหนด)  
ทั้งนี้ ในการด าเนินการให้บรรลุผลควรมีการก าหนดกลไกกลางเพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าวให้ชัดเจน  
และสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินการได้ ดังนี้  

1. ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณางบประมาณ 
เช่น ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะต้องก าหนดให้
หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการที่เข้าเกณฑ์ ต้องส่งข้อมูลการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาประกอบการพิจารณา 
มิฉะนั้นโครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา 

2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (Project Implementation) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) เป็นต้น 
จะต้องยึดแนวทางตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ 

3. ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Post Project Implementation) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ (รายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)) 
ส านักงาน ก.พ.ร. (โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของแต่ละหน่วยงาน) จะต้อง
ด าเนินการประเมินผลโครงการและรายงานเพ่ือการปรับปรุงมาตรการป้องกันในวงจรต่อไป 

๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ

การทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อ 
การทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒๘๗
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๑.๓) หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
เชิงนโยบายในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อ 
การทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการด าเนินโครงการ จ านวน ๑ ฉบับ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องน าเสนอ

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อส านักงบประมาณร้อยละ ๕๐  
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒) หน่ วยงานตรวจสอบ ด า เนิ นการติดตาม ก ากับดู แลทุ กโครงการ ที่ มี 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓) ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องรายงานผล 
การด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของหน่วยงานดังกล่าวและรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ ๕๐  
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๕.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 

๒.๕.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
งบประมาณ       -    บาท  

๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานงบประมาณ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.)) 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) : ส านักงานงบประมาณ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐประชุมหารือและน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานที่มี
โครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอ่ืนที่ท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน 
 
 
 

๒๘๘
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๒) ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (Project Implementation) : กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณา 
วางกรอบและแนวทางการติดตาม ตลอดจนด าเนินการก ากับดูแลโครงการตามขั้นตอนที่ ๑ ทุกกรณี โดยยึด
หลักการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๓ - ๖ เดือน 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Post Project Implementation) : 
หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.)) 

ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน  

๒๘๙
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ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  

๓.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓ โดยให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒) ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

๓) ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
๑) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวก

และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๕๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๓.๒ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส  

สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือทบทวนแนวทางและมาตรการในการจ่ายเงินสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
น าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ยังคงใช้แนวทางและมาตรการให้ รางวัลการ
แจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส  

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง 

๓.๓ การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระท า
อันเป็นการฟอกเงิน  

สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือสกัดกั้นการน าเงินที่ได้จากการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ปปง. 

๓.๔ การปรับปรุงกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. โดยให้น าเรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมไว้ในกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. ด้วย 

สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
มาตรการต่อต้านการประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ป.ป.ท. 

๓.๕  การจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือก าหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และผู้สนับสนุนการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ป.ป.ช. 

๒๙๐
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๓.๖ การเร่งรัดการจัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลฐานะทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นประโยชน์ใน 
การป้องปรามการทุจริตและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียนว่าร่ ารวยผิดปกติ รวมทั้งเป็น
ฐานข้อมูลเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ป.ป.ช. 

๓.๗ การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสอง 
ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือให้การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม สามารถ
คัดเลือกคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพเข้ามาด ารงต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ก.พ. 

๓.๘ การเร่งรัดการจัดท า ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….  

สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือป้องกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วย 
การเรียกรับสินบน สินน้ าใจ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ป.ป.ช. 

๓.๙ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

 สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งน าไปสู่การลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงาน ก.พ.ร. 

๓.๑๐ การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้   

๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีด้วยด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 สาระส าคัญโดยสังเขป  เพ่ือทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับของขวัญและของก านัลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง 
 

* หมายเหตุ  การยกร่างกฎหมายใหม่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม ควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
หรือผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือประกาศเป็นกฎหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซึ่งได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้รับผิดชอบในการยกร่าง
หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสามารถด าเนินการคู่ขนานกันไปได้ 

๒๙๑



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 

้หนา   ๔
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   
ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้ เป็นหลักส าคัญ 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น   อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท าประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก.พ.  ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืน   
จึงจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน  และรักษา 
คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้   
(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ 
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  เคารพในความแตกต่าง 
ของการนับถือศาสนา  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด  มีจิตส านึกที่ดี  โดยค านึงถึงสังคม  
สิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ  และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ 
ของตนเอง   
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(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เสียสละ   
มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  ไม่กระท าการอันมีลักษณะ 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์   ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของงาน  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อเวลาและสถานการณ์  ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ  รักษามาตรฐาน 
การท างานที่ดี  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เชื่อมั่นในระบบการท างาน 
เป็นทีม  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัตโิดยการใช้ความรูส้กึ 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย   
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง   

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน  ปฏบิัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  
ไม่อ้างหรือใช้อ านาจโดยปราศจากเหตุผล  ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พระบรมราโชวาท  หลักค าสอนทางศาสนามาปรับใช้  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วย 
การเคารพกฎหมายและมีวินัย   

ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว  จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๔ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  ก าหนด 

ข้อ ๕ ให้กรรมการ  พนักงานราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้ปฏิบัติงานอื่น  ยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 
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แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ  
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2933 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
   

 
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงด 
การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่  
หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด เสริมสร้างมาตรการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี ่ยวกับการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
และไม่ให้ความสำคัญที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว 
และประโยชน์ส่วนรวม และเป็นความผิดวินัยได้ 

  ฉะนั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ  
ของกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม  
การทำงานที่ดี สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้อง รักษาศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ  
แก่ประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ และให้ถือปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที ่ของรัฐต้องไม่ร ับ หรือไม่ให้เง ินสด เช ็ค พันธบัตร หุ ้น ทองคำ อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากบุพการี ผู ้สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล และ / หรือ
ประโยชน์อื ่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว ่าได้ปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที ่ เกี่ ยวข้องแล้ว  
โดยรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด ซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 
พ.ศ. 2563 และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที ่การให้นั ้นเป็นการให้  
ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 

5. หาก ... 
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 4. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาท โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้
เพ่ือเป็นการรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี จะต้องดำเนินการดังนี้  
  4.1 ต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม (ท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 
พ.ศ. 2563) ที่กำหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจ 
  4.2 หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ วินิจฉัยว่าจะให้รับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นหรือไม่ 
  4.3 หากมีข ้อส ั ่งการว ่าไม ่สมควรร ับ ก ็ให ้ส ่งค ืนทร ัพย ์ส ินน ั ้นแก่ผ ู ้ ให ้โดยทันที  
หรือหากไม่สามารถคืนได้ ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว 
 5. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้นหรือจำเป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ และควรพึงระวังในการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ต่ำกว่า 
ความเป็นจริง 
 6. การแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร  
การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 
 7. หากให้ของขวัญควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพ่ือการกุศล 
เป็นต้น 
 8. กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข 
  8.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ 
ตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
  8.2 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องส่งเสริมและจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้องกับการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
  8.3 ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันว่าจะยึดมั่นปฏิบัติ 
  8.4 ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ สอดส่องดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที ่ของรัฐทุ กตำแหน่ง 
และทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด 
  8.5 ส่วนราชการระดับกรม รายงานการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และสำนักงาน ก.พ. ทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
 

   
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 20 พฤศจิกายน 2564 
หัวข้อ: หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติตาม
 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ
 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2933 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
 อย่างเคร่งครัด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติตาม
 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ
 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2933 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
 อย่างเคร่งครัด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบตุร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  20  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  20  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  20  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
  

 




