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กฤษฎีกา
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ใหไว ณ วันสําทีนั่ ๘กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
กฤษฎีกา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศว
สํานักา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยทีก่เาปนการสมควรใหมสํีกาฎหมายประกอบรั
ฐธรรมนูญวกาาดวยการปองกันสํและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการ
ปราบปรามการทุจริต
กฤษฎีกา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไวโดย
คําแนะนํสําาและยิ
นยอมของรัฐสภา ดังตอกไปนี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ฐธรรมนูญนี้เรียกวากา“พระราชบัญญัสํตาิปนัระกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑ พระราชบัญญัสํตาิปนัระกอบรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิสํจจานุ
บกษาเปนตนไป
านักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๓ ใหยกเลิก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘
กฤษฎีกา
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
านักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบับที่ สํ๒)
๒๕๓๐
(๓) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๓๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๔ ในพระราชบัญสํญัานัตกิปงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
กฤษฎีกา
หรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจา
พนักงานตามกฎหมายว
าดวยลักษณะปกครองท
องที่ และใหสํหานัมายความรวมถึ
งกรรมการ อนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากรรมการ
ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรั
าเนินการอยางใดอย
ไมวาจะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัฐในการดํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งหนึ่งตามกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการ
เปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา
กฤษฎีกา
(๑) นายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กวุฒิสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๔) กสมาชิ
(๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
กฤษฎีกา
ขาราชการการเมือง
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๘) ผูบ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร
(๙) ผูบ ริหารทองถิน่ และสมาชิกสภาทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ รี ายได
กฤษฎีกา
หรืองบประมาณไมต่ํากวาเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดย
ประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับ
กรม ทบวงหรือกระทรวง
อน ผูดํารงตําแหนงผูบัญกชาการเหล
าทัพ สํหรืานัอกผูงานคณะกรรมการ
บัญชาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สําหรับขาราชการพลเรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ทหารสูงสุด สําหรับขาราชการทหาร ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูดํารงตําแหนงปลัด
กรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มี
กฤษฎีกา
ฐานะเปนนิติบุคคล หรือผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ
“ผูเ สียหาย” หมายความว
าอันเปนเหตุใหเจาหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ผูเสียหายจากการกระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาที่ของรัฐ
ร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหน
ามกฎหมายอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาที่หรือทุจริตตอหน
สําานัทีก่ตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
“ผูถ กู กลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ไดกระทําการอันเปนมูลที่จะนําไปสูการถอด
กฤษฎีกา
ถอนจากตําแหนง การดําเนินคดีอาญา การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือการดําเนินการทางวินัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามที่บัญญัติในพระราชบั
ญนี้ และใหหมายความรวมถึ
อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติประกอบรัสํฐาธรรมนู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตัวการ ผูสํใ าชนัหกรืงานคณะกรรมการ
ผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการปองกันและ
กฤษฎีกา
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
“กรรมการ” หมายความว
จริตแห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า กรรมการปอสํงกัานันกและปราบปรามการทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งชาติ
“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัจกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการปองกักนา และปราบปรามการทุ
ตแหงชาติไดแตงตั้งใหปกฏิาบัติการตามพระราชบั
ญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กฤษฎีกา
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํากนัารกงานคณะกรรมการกฤษฎี
“พนักงานเจาหนาที่”กหมายความว
า เลขาธิ
และขาราชการในสังกัดสํกาานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงขาราชการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักซงานคณะกรรมการ
พนักงานซึ่งมาชวยราชการในสํ
านักงานคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริตแหสํงาชาติ
ึ่ ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
กฤษฎีกา
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัทกี่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งหรือหนาที่
หนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตกิอายางใดในพฤติการณ
าจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหน
ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทัง้ นี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการ
ควรไดโดยชอบสําหรับกตนเองหรื
อผูอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ทรัพยสนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ” หมายความวา การที่ทรัพยสินหรือหนี้สินในบัญชีแสดง
กฤษฎีกา
รายการทรัพยสินและหนี้สินที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดยื่นเมื่อพนจากตําแหนงมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ไดยื่นเมื่อเขารับตําแหนงในลักษณะที่ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผิดปกติหสํารืนัอกหนี
้สนิ ลดลงผิดปกติ
“ร่ํารวยผิดปกติ” หมายความวา การมีทรัพยสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสนิ มาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ตามหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
กฤษฎีกา

มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตาม
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า มีอํานาจออกประกาศหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กงาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กและให
อระเบียบกับแตงตั้งกพนั
เจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรั
ฐธรรมนูญนีสํ้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
กฤษฎีกา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
------------

สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริตแหงชาติเรีกยากโดยยอวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
"คณะกรรมการ ป.ป.ช." ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปด
คน ซึ่งพระมหากษัตริยกทา รงแตงตั้งตามคําแนะนํ
าของวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๗ การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน
ประกอบด
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรั
งสุด อธิกการบดี
สําวนัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคนผูแทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิ
่งคนซึ่งเลือกกันกเองให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เหลือหาคน
สํานัและให
กงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบแปดคนเสนอตอประธาน
วุฒสิ ภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
กฤษฎีกา
เหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสีสํ่ขาองจํ
านวนกรรมการสรรหาทั้งกหมดเท
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าที่มีอยู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใน
บัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทํ
บ ในการนีใ้ หบุคคลซึ่งไดกราับคะแนนสูงสุดสํและมี
คะแนน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าโดยวิธีลงคะแนนลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการ
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาผู
ไดรับเลือกที่ไดคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภามีจํานวนไมครบเกา
กฤษฎีกา
คน ใหนํารายชื่อของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน
เลือกอีกสํครัานั้งกหนึ
่งตอเนื่องกันไป และในกรณี
งสุดเรียงลงไปตามลําดับกจนครบจํ
านวน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นี้ ใหผูไดรับคะแนนสู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกิน
เกาคน ใหประธานวุฒกิสาภาจับสลากวาผูใดเป
ไดรับเลือก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนัผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กฤษฎีกา
กรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา
นกรรมการตองเปนผูซกึ่งามีความซื่อสัตยสสํุจารินัตกเป
นที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๘ ผูไดรับการเสนอชื
สํานั่อกเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการ
ประจักษมคี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๙ และไมมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
เปนกรรมการตองมีคุณสมบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๙ ผูไดรับการเสนอชื
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ติดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
กฤษฎีกา
(๓) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
านักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แผนดินสํของรั
สภา กรรมการสิทธิมนุษกยชนแห
นแผนดิน หรือกรัาบราชการหรือ
เคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ศาสตราจารย

มาตรา ๑๐ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทองถิน่ สํหรืานัอกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
บริหารทองถิ่น
(๒) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะสามป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
กอนวันไดรับการเสนอชื
(๓) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
กฤษฎีกา
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) เปนภิกษุ สามเณรกานักพรต หรือนักบวช
(๖) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๗) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๘) ติดยาเสพยตดิ ใหโทษ
กฤษฎีกา
(๙) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๑๐) ตองคําพิพากษาให
โ ดยหมายของศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จาํ คุกและถูกคุมสํขัางนัอยูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาใหจาํ คุกตัง้ แตสองปขน้ึ ไปโดยไดพน โทษมายังไมถึงหาปในวัน
ไดรับการเสนอชื่อ เวนกแต
าโดยประมาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ในความผิดอันไดสํกานัระทํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
กฤษฎีกา
(๑๓) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ํารวยผิดสําปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิกดาปกติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
๔๑
(๑๕) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาปนับแต
กฤษฎีกา
วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันไดรับการเสนอชื่อ

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๑ ผูไดรับเลือกเป
สํานันกกรรมการต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
กฤษฎีกา
ราชการสวนทองถิ่นหรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงาน
ของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ไมดาํ รงตําแหนงใดในหางหุน สวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
กําไรหรือรายไดมาแบกงปา นกัน หรือเปนลูกสํจานังของบุ
คคลใด
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
กฤษฎีกา
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของบุคคล
นั้นผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
แสดงหลัสํกาฐานให
เปนที่เชื่อไดวาตนเลิกกประกอบวิ
ชาชีพอิสระตาม
(๔) แลว ซึ่งตองกระทํากภายในสิ
บหาวัน
นับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถอื วา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเปนกรรมการ และให
สํานันกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการ
ผูนั้นมิไดเคยรับเลือกให
บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง
แตงตัง้ และใหดาํ รงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งตามวาระตองปฏิ
สํานับกัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งไดรับ
กรรมการซึ่งพนจากตํากแหน
ิหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพนจาก

กฤษฎีกา

ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบกปาบริบูรณ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๔) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑
กฤษฎีกา
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖
(๗) ตองคําพิพากษาให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จําคุก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาประกอบดวยกรรมการเท
าที่มีอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๔ เมื่อกรรมการพนจากตําแหนง ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๗ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
งตามมาตรา ๑๓ ใหนกําาบทบัญญัติมาตรา
มาใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาที่กรรมการพนจากตํ
สํานัากแหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั๗กงานคณะกรรมการ
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทา
ของผูซึ่งพนจากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา
กฤษฎีกา
ในกณีที่กรรมการพนจากตําแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภาให
ดําเนินการตามมาตรา
๗ ภายในสามสิบกวัานนับแตวันเปดสมัสํยาประชุ
มของรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรา
ที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรั
คู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๕ ใหกรรมการมีสําหนันกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กาพยสินและหนี้สสํินาของตน
นักงานคณะกรรมการ
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอประธานวุฒิสภาเมื่อเขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง และให
นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙
กฤษฎีกา
มาใชบงั คับโดยอนุโลม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผู
าชื่อรองขอตอประธานวุฒกิสา ภาวากรรมการผู
าการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แทนราษฎรมีสสํิทานัธิเกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําในัดกระทํ
กงานคณะกรรมการ
ขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติ
ศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงได
กฤษฎีกา
มติของวุฒิสภาใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสีสํ่ขาองจํ
านวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีกม่ า อี ยูข องวุฒิสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี

มาตรา
สมาชิกวุฒิสภา หรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๗ สมาชิกสภาผูสํแานัทนราษฎร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอสมาชิกของทั้งสํสองสภามี
านักงานคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน
กฤษฎีกา
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
คํารองขอตามวรรคหนึก่งาตองระบุพฤติการณสําทนัี่กกลงานคณะกรรมการกฤษฎี
าวหาวาผูดํารงตําแหนงดักงากลาว กระทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การตามวรรคหนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจนและใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลว
ใหสงคํารองดังกลาวไปยั
ดํารงตําแหนงทางการเมื
พากษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งศาลฎีกาแผนกคดี
สําอนัาญาของผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องเพื่อพิจสํารณาพิ
านักงานคณะกรรมการ
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําสั่งรับคํารอง
กรรมการผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิไดจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
กฤษฎีกา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว
การดําเนินคดีในชั้นศาลให
ฐธรรมนูญวาดวกยวิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนไปตามกฎหมายประกอบรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๘ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการ และกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
-----------กฤษฎีกา

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ
าที่ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ป.ป.ช. มีอํานาจหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามหมวด
๕ การถอดถอนจากตํากแหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญา
กฤษฎีกา
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า จริตตอ
(๓) ไตสวนและวินิจฉักยาวาเจาหนาที่ของรัฐสํร่าํานัรวยผิ
ดปกติ กระทําความผิดกฐานทุ
หนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการ
(๔) กตรวจสอบความถู
กตสํอางและความมี
อยูจริงของทรัพกยสา ินและหนี้สินของเจ
หนาที่ของ
รัฐรวมทั้งตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด
กฤษฎีกา
๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
(๕) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและชั้นหรือระดับของเจาหนาที่ของ
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐที่จะตสํอางยื
บัญชีแสดงรายการทรัพยกสาินและหนี้สิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเผยบัญชีแสดงรายการทรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดํารงตําแหนสํงานายกรั
นักงานคณะกรรมการ
เจาหนาที่ของรัฐและการเป
พยสินและหนี้สินของผู
ฐมนตรี
และรัฐมนตรี
กฤษฎีกา
(๗) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น หรือขอเสนอแนะต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๘) เสนอมาตรการ ความเห็
อคณะรัฐมนตรี รัฐสภากาศาล หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัฐกเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จริตตอหน
สําานัทีก่กงานคณะกรรมการ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิกจา หรือหนวยงานของรั
่อปองกันหรือปราบปรามการทุ
ารกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
กฤษฎีกา
(๙) ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให
ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิประโยชนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุให
เสียหายแกทางราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑๐) ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความ
ซือ่ สัตยสจุ ริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
กฤษฎีกา
ทุจริต
(๑๑) ใหความเห็นชอบในการแต
งตั้งเลขาธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัาร
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๒)กาแตงตั้งบุคคลหรือสํคณะบุ
คคลเพือ่ ปฏิบตั ิหนาทีต่ ามที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไ่ ดรบั มอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑๓) ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมาย
กฤษฎีกา
อื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มไมนอยกวา
มาตรา ๒๐ การประชุกมาของคณะกรรมการสําป.ป.ช.
ตองมีกรรมการมาประชุ
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม แตองคประชุมในการพิจารณาและวินิจฉัย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํ้งหมด
านักงานคณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบตองประกอบด
วยกรรมการไม
อยกวาสองในสามของจํากนวนกรรมการทั

กฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวา
สํานนัแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํามนัแล
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สามวัน เว
กรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนั
ดในที่ประชุ
ว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนักางสือแจงนัด
เฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการ
บทบักญาญัติในวรรคสองมิใสํหานันกํามาใช
บังคับในกรณีมีเหตุจกําาเปนเรงดวนซึ่งสํประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นก็ได
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อํานาจออกคํสําาสันั่งกใดงานคณะกรรมการกฤษฎี
เรียบรอยในการประชุ
ม ใหประธานกรรมการมี
ๆ ตามความจําเปนได กา
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งทําหนาที่เปนสํประธานในที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ
่ประชุม

มาตรา ๒๓ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตการลงมติในการวินิจฉัย
หรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ประธานในที่ประชุมและ
กรรมการต
ยงเพื่อมีมติ กโดยมติ
นอ ยกวาสองในสามของจํ
สํานัอกงลงคะแนนเสี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ของทีป่ ระชุมสํตาอนังไม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาานวน
กรรมการทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู
กรรมการคนหนึ
่งใหมีเสียสํงหนึ
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสี
่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยงเทากันใหสํารนัะธานในที
กงานคณะกรรมการ
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๔ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ
ถามีความเห็นแยงใหบกันาทึกความเห็นแยงพร
้งเหตุผลไวในรายงานการประชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกมทั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม และ
ถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกไวดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี้
กฤษฎีกา
(๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิสําจนัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อราชการสวนทองถิ่น ปฏิกบาัติการทั้งหลายอันจํสําเป
แกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรื
งจากบุคคลใด หรือเรียกบุ
หรือใหให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อหลักฐานที่เกีสํ่ยานัวขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คคลใดมาใหถสํอ ายคํ
นักางานคณะกรรมการ
ถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง
(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการ
กฤษฎีกา
หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
หรือในระหว
่มีการประกอบกิจกการเพื
หรืออายัด เอกสาร ทรัพกยาสนิ หรือ
สํานักางเวลาที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อตรวจสอบ คสํนานัยึกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
พยานหลักฐานอืน่ ใดซึง่ เกี่ยวของกับเรือ่ งที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา
ดังกลาวใหสามารถดํากเนิานการตอไปไดจนกว
วเสร็จ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัจะแล
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
กฤษฎีกา
หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกักาบหลักเกณฑและวิธสํีกาารจ
ายคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทางและ
คาตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่หรือเรื่องอื่นใดเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติประกอบรัฐสํธรรมนู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิบัติการตามพระราชบั
ญนี้
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐

กฤษฎีกา

มาตรา ๒๖ ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูสําญนันีก้ใงานคณะกรรมการกฤษฎี
หคณะกรรมการ ป.ป.ช.กมีา อํานาจดังตอไปนีสํ้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วผูกระทําผิดมาฟสํอางลงโทษ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ความผิดและเพื่อจะเอาตั
(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูก
กฤษฎีกา
กลาวหาซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไดมีมติวา ขอกลาวหามีมลู เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๗ การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหประธาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหนาที่ตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการประชุม และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธานกรรมการแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดเปนผูมีสวนได
เสียไมวา โดยตรงหรือโดยออมในเรือ่ งใด ๆ หามมิใหผูนั้นเขารวมในการไตสวนขอเท็จจริงพิจารณาหรือ
วินิจฉัยเรื่องดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
จจริงกรณีที่มีการกลาวหาว
รวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๓๐ ในการไตสวนข
สํานัอกเท็งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเจาหนาที่ของรั
สําฐนัร่กํางานคณะกรรมการ
ผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินหรือหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หากผูใ ดชีช้ อ ง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของผูถูกกลาวหา
กฤษฎีกา
หรือผูถูกตรวจสอบ รวมทั้งตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้ชอง แจง
เบาะแส สํหรื
ขอมูลหรือขอเท็จจริงดักงกล
ที่ร่ํารวยผิดปกติ หรือทรัพกยา สินที่เพิ่มขึ้น
านัอกให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวเปนผลใหทรัพสํยานัสกินงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินโดยคําสั่งถึงที่สุดของศาลแลว ใหผูนั้นไดเงินสินบนตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กากําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหประธาน
กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๓
การตรวจสอบทรั
พยสินและหนี้สิน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
---------กฤษฎีกา
สวนที่ ๑
การแสดงบัญชีรายการทรั
ํารงตําแหนงทางการเมือกงา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาพยสินและหนี้สินของผู
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
------------

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามที่มีอยูจริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาวตามแบบที่
กฤษฎีกา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงและพนจาก
ตําแหนงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ทีต่ อ งแสดงรายการใหรวมทั้งทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ในตางประเทศและ
ทรัพยสนิ ทีม่ ไิ ดอยูในความครอบครองของผู
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบกรรลุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํายนัน่ื กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นิติภาวะดวสํยานักงานคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผูใดดํารงตําแหนงทางการเมือง
มากกวาหนึ่งตําแหนง ใหผูนั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทุกตําแหนง ตาม
กฤษฎีกา
ระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ๆ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๓ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๓๒ ใหยื่นพรอม
เอกสารประกอบซึ่งเปนกาสําเนาหลักฐานที่พสํิสาูจนันกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
วามมีอยูจริงของทรัพยสกินาและหนี้สินดังกลสําานัว กรวมทั
้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการ
สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูยน่ื จะตองลงลายมือชือ่
รับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนา พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดของ
กฤษฎีกา
เอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นดวย และตองยืน่ ภายในกําหนดเวลา
ดังตอไปนี
สํา้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) กในกรณี
แหนง ใหยื่นภายในสามสิกบา วันนับแตวันเขสําารันับกตํงานคณะกรรมการ
าแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ที่เปนการเขาสํรัาบนัตํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง
กฤษฎีกา
(๓) ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารง
ตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงนั้นตายภายในเก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงตาย
ทรัพยสินสํและหนี
้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตํ
าสิบวันนับแตวันที่ผูดํารงตํ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก้สงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการ
มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรั
พยสินและหนี
ินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิกาบวันนับแตวันทีสํ่พานนัจากตํ
าแหนง
ดังกลาวมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย
กฤษฎีกา
มาตรา ๓๔ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ป.ป.ช. ภายในเวลาที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญนี้
หนี้สินและเอกสารประกอบต
อคณะกรรมการ
่พระราชบัญญัติประกอบรั
กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําผนัูนกั้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก่นงานคณะกรรมการ
หรือปกปดขอเท็จจริงทีก่คา วรแจงใหทราบ ให
พนจากตําแหนงนับแตวกันาที่ครบกําหนดตสํอางยื
บัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี และหาม
กฤษฎีกา
มิใหผูนั้นดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง ในการนี้ ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวาเปนการจงใจ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยื่นบัญชีสํแาสดงรายการทรั
พยสินและหนีก้สาินและเอกสารประกอบด
วยขอความอันเปนเท็จ หรืกอา ปกปด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงทางการเมืองที่ดํารงอยู แตไมกระทบกระเทือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าแหนงดังกลสําาวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการที่ผูนั้นไดกระทํากไปในตํ

กฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตาม
มาตรา ๓๓ แลว ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับไว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในบัญชีทสําุกนัหน
า
บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ใหเปดเผยให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานับกวังานคณะกรรมการกฤษฎี
กาองยื่นบัญชีดังกล
สําานัวกบังานคณะกรรมการ
สาธารณชนทราบโดยเร็กวา แตตองไมเกินสามสิ
นนับแตวันที่ครบกําหนดต
ญชีของผู
ดํารงตําแหนงอืน่ หามมิใหเปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณา
กฤษฎีกา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ใหประธานกรรมการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ส้ นิ ดังกลาวโดยเร็
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถูกตองและความมี
อยูจ ริงของทรัพยสนิ กและหนี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๓๖ ในกรณีที่มีกสํารยื
านั่นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา
บัญชีแสดงรายการทรัพยกสาินและหนี้สินเพราะเหตุ
ที่ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการตรวจสอบความ
กฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูนั้นแลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผล
การตรวจสอบดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
าแหนงทางการเมืองผูใดพกานจากตําแหนงหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๓๗ ในกรณีที่ผูดสํําารงตํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัตายและ
กงานคณะกรรมการ
ปรากฏวาผูนั้นหรือทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูนั้นจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
กฤษฎีกา
ตําแหนงทางการเมืองหรือของกองมรดกไดโดยไมตองอาศัยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่
จะตองยืสํ่นาตามมาตรา
๓๓ (๒) และ (๓)
ป.ป.ช. ทําการเปรียบเทีกยาบทรัพยสิน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และหนี้สินที่มีอยูในวันที่พนจากตําแหนงหรือตาย กับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ไดยื่นไวเมื่อ
ครั้งเขารับตําแหนง แลกวาจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประกาศรายงานผลการตรวจสอบดั
กลาวใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงงานคณะกรรมการ
ราชกิจจานุเบกษา
กฤษฎีกา
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวาทรัพยสินมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ผิดปกติสํใหานัคกณะกรรมการ
ป.ป.ช. แจงกใหา ผูดํารงตําแหนงทางการเมื
อง ทายาทหรือผูจัดการมรดก
แลวแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กรณี ชี้แจงการไดมาของทรัพยสินดังกลาวกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวา มีทรัพยสนิ เพิ่มขึน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ผิดปกติ
ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติให
กฤษฎีกา
ประธานกรรมการสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพือ่ ใหทรัพยสินทีเ่ พิม่ ขึน้ ผิดปกติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญญัติมาตรา ๘๐
สํานัวรรคสอง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นั้นตกเปสํนาของแผ
นดินตอไป และใหนํากบทบั
มาใชบังคับโดยอนุกาโลม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สวนที่ ๒
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
กฤษฎีกา
-----------

สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๙ ใหผูดํารงตํ
ที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรักาพยสินและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาแหนงดังตอไปนี้มสําีหนันกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เขารับตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาง และเมื่อพนจากตํสํานัแหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ป.ป.ช. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการ
ทุกสามปที่อยูในตําแหน
ง ตามแบบที่คณะกรรมการ
(๑) ประธานศาลฎีกา
กฤษฎีกา
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) อัยการสูงสุด กา
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๖) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กฤษฎีกา
(๘) กรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๙) รองประธานศาลฎีกากา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๐)การองประธานศาลปกครองสู
งสุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑๑) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร
กฤษฎีกา
(๑๒) ผูพิพากษาในศาลฎีกา
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๔)รองอัยการสูงสุดกา
(๑๕) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัพกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงของบุคสํคลตาม
านักงานคณะกรรมการ
การยืก่นาบัญชีแสดงรายการทรั
สินและหนี้สินเมื่อพนจากตํ
(๑)
(๔) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหยื่นเมื่อผูนั้นพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น
กฤษฎีกา
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสามมาใช
บังคับกับการแสดง การยื่น การรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และการตรวจสอบความถูกตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๔๐ เพื่อประโยชนสําในันการปฏิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา
บัติตามพระราชบัญกญัาติประกอบรัฐธรรมนู
ญนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
กฤษฎีกา
ทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติมจากมาตรา ๓๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา
๓๙ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ บุคคลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผูใ ดจงใจไมยน่ื บัญชีแสดงรายการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวย
กฤษฎีกา
ขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบ
กําหนดตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลวแตกรณี และหามมิใหผูนั้นดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐเปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงอื่น ๆ
นอกจากมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่
กฤษฎีกา
ยังไมบรรลุนติ ภิ าวะ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพกายสินและหนี้สินเปนสํระยะ
ภายในสามสิบวันนับแตกดาํารงตําแหนงครบทุ
ๆ หาปอีก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกงานคณะกรรมการ
ดวย ในกรณีนี้ใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไวเดิม
การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐที่ยื่นไวตาม
กฤษฎีกา
มาตรานี้ใหกระทําทุกครั้งที่มีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เมื่อปรากฏพฤติกกา ารณแกคณะกรรมการ
ป.ป.ช. วาเจาหนาที่ของรักฐาผูนั้นร่ํารวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผิดปกติ หรือเมื่อการไต
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นร่ํารวยผิ
ดฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาสวนขอเท็จจริงปรากฏว
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดปกติ กระทํสําานัความผิ
กงานคณะกรรมการ
ทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรม หรือเมื่อผูนั้นพนหรือจะพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การไตสวนขอเท็จจริง
สํานัก----------งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๔๓ ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงตามบทบัญญัตใิ นหมวดนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ประธานวุฒิสภาสกงาเรื่องใหคณะกรรมการ
ดําเนินการไตสวนข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักป.ป.ช.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอเท็จจริง
เนื่องจากไดมีการเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงตามมาตรา
๕๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๒) ผูเสียหายยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา
ตามมาตรา ๖๖
กฤษฎีกา
(๓) มีการกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตาม
มาตรา ๗๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ความผิดตามมาตรา ๘๘
(๕) มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
กฤษฎีกา
มาตรา ๔๔ หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในกรณี
สํา้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังตอไปนี
(๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลวและไมมีพยานหลักฐาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การไตสวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ใหมอันเปนสาระสําคัญกแก
(๒) ผูถูกกลาวหาเปนบุคคลคนเดียวกับผูถูกกลาวหาในเรื่องที่อยูระหวางการไตสวน
กฤษฎีกา
ขอเท็จจริงและมูลกรณีแหงการกลาวหาเปนเรื่องเดียวกัน

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๔๕ ในการไตกสาวนขอเท็จจริงตามมาตรา
๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะแต
งตั้ง

คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได โดยประกอบดวย กรรมการหนึ่งคนพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่คณะกรรมการสํป.ป.ช.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อเท็จจริงและรวบรวม
สํานักงานคณะกรรมการ
และหรือผูทรงคุณวุฒิตกามที
กําหนด มีหนาทีแ่ สวงหาข
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด
กฤษฎีกา
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน ใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะและระดับของ
ตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การปฏิ
สวนใหเปนไปตามระเบี
ยบที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบัติหนาที่ของคณะอนุ
สํานักกรรมการไต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
กฤษฎีกา
มาตรา ๔๖ หามมิใหแตงตัง้ บุคคลซึ่งมีเหตุดงั ตอไปนีเ้ ปนอนุกรรมการไตสวน
(๑) รูเห็นเหตุการณเกีก่ยาวกับเรื่องที่กลาวหามาก
อน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) มีสว นไดเสียในเรือ่ งทีก่ ลาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
(๓) กมีาสาเหตุโกรธเคืองกัสํบาผูนักลงานคณะกรรมการกฤษฎี
าวหาหรือผูถ กู กลาวหา กา
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือ
กฤษฎีกา
รวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวนหรือมีผลประโยชนรวมกันหรือ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขัดแยงกัสํนาทางธุ
รกิจกับผูกลาวหาหรือผูกถาูกกลาวหา
ในกรณีที่ปรากฏวามีการแตงตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งเปนอนุกรรมการไตสวนให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นัก่ยงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการผูนั้นแจงกตาอประธานกรรมการโดยเร็
ว ระหวางนั้นหามมิใหอกนุากรรมการผูนั้นยุสํงาเกี
วกับการ
ดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวน
กฤษฎีกา
ความในวรรคสองใหใชบังคับในกรณีที่ผูถูกกลาวหาคัดคานวาอนุกรรมการผูใดมีเหตุตาม
วรรคหนึง่ ดวยโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจารณาคําคัดคาน สํและการแต
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
การยื่นคําคัดคาน การพิ
งตั้งบุคคลเปนอนุกกรรมการไต
สวน
แทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๔๗ ในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
กฤษฎีกา
และกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยาน
บุคคลมาใหปากคําประกอบการชี้แจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักถงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการชี้แจงขอกลาวหาและการให
ปากคําของผู
ูกกลาวหา ใหมีสิทธินําทนายความหรื
อ
บุคคลซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๔๘ กรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน การรับฟงคําชี้แจงของผูถูก
กฤษฎีกา
กลาวหาหรือการถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีอนุกรรมการไตสวนอยางนอยสองคนรวมใน
การดําเนินการในจํานวนนัน้ จะตองเปนอนุกรรมการไตสวนที่เปนพนักงานเจาหนาที่อยางนอยหนึ่งคน แต
สํานับกฟงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าบุคคลตามมาตรา
สํานัก๕๘
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาสวนที่เปน
ถาเปนการรั
งคําชี้แจงหรือการถามปากคํ
จะตองมีอนุกรรมการไต
กรรมการเขารวมดําเนินการดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกขูงานคณะกรรมการ
หามมิกใาหอนุกรรมการไตสสํวนทํ
หรือจัดใหทําการใด ๆ ซึก่งาเปนการลอลวงหรื
เข็ญ หรือ
ใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยานเพื่อจูงใจใหเขาใหถอยคําอยางใด ๆ ในเรื่องที่กลาวหานั้น
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
บัติหนาที่ของคณะอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๔๙ เพื่อประโยชนสําในันการปฏิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรรมการไตสวนให
สํานักงานคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ได
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
กฤษฎีกา

มาตรา ๕๐ เมื่อดําเนินกาการรวบรวมพยานหลั
จแลว ใหจัดทําสํานวนการไต
สวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักกฐานเสร็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) กชืา่อและตําแหนงหนาสํทีา่ขนัองผู
กลาวหาและผูถูกกลาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา
กฤษฎีกา
(๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริง
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) บทบัญญัตขิ องกฎหมายที
่ยกขึน้ อางอิสํงานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) สรุปความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีก่ ลาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๕๑ เมื่อประธานกรรมการไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๕๐
แลว ใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน
เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรรมการไตสวนชุ
สํานัดกเดิงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติใหคณะอนุ
มไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มกเติามหรือแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหมทําการไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมแทนก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

กฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ หามมิใหกรรมการซึ่งมีเหตุตามมาตรา ๔๖ เขารวมประชุมพิจารณาสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริง เวนแตเปนกรรมการซึ่งรูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาเนื่องจากไดรับแตงตั้ง
ใหเปนอนุกรรมการไตสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลหรือไม ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวนิ จิ ฉัยวาขอ
กลาวหาใดไมมีมลู ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป
กฤษฎีกา

มาตรา ๕๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติตามมาตรา ๕๓ แลว ถาขอกลาวหานั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผูเสียหายยื่นคํารองเพื่อดําเนินคดีกับผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) ใหประธานกรรมการสงรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจงไปยังผูเสียหาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
แลวแตกรณี โดยเร็ว
รายงานตามวรรคหนึ่งตองมีลายมือชื่อของกรรมการที่เขารวมการพิจารณาและตองระบุ
กฤษฎีกา
ความเปนมาหรือขอกลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย
และบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ป.ป.ช. มีมติวา ขอกกล
อกลาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๕๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวหาใดมีมูล สํและข
านักงานคณะกรรมการ
นั้นเปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือผูเสียหายยื่นคํารองเพื่อดําเนินคดีกับผูถูก
กฤษฎีกา
กลาวหาตามมาตรา ๔๓ (๒) นับแตวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกลาวผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติ
หนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมี
สํานักแล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําพิพากษา
วแตกรณี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๕๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการ
มาตรา
ป.ป.ช. มีมติวา ขอกกลา าวหาใดมีมูล สํใหานัปกระธาน
กรรมการสงรายการตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารทีม่ อี ยูพ รอมทั้งความเห็นไปยัง
กฤษฎีกา
(๑) ประธานวุฒิสภา ถาขอกลาวหานั้นเปนเรื่องที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา ๔๓
(๑) หรือเรื่องที่ผูเสียหายยื่นคํารองขอตามมาตรา ๔๓ (๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อร่ํารวย
(๒) อัยการสูงสุด ถาผลการไต
สวนขอเท็จสํจริานังกปรากฏว
ามีมูลความผิดอาญาหรื
ผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนบุคคลตามมาตรา ๕๘ เวนแตอัยการสูงสุด หรือเปนขาราชการการเมืองอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัก(๒)
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
นอกเหนือจากบุคคลตามมาตรา
๕๘ (๑) สํและ
(๓) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือร่ํารวย
กฤษฎีกา
ผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหา ถาผลการไตสวน
ขอเท็จจริงปรากฏวามีมลู ความผิดทางวินยั หรือมีมูลความผิดตองใหพนจากตําแหนง และผูถูกกลาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาขอกลาวหาใดที่ประธานวุฒิสภาสงมาตามมาตรา
กฤษฎีกา
๔๓ (๑) เปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอกลาวหานั้นสงไปใหวุฒิสภาพิจารณากอนก็ได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๗ ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริง หากปรากฏวาผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนง
หรือพนจากราชการเพราะเหตุ
ใด ๆ นอกจากถึ
แกความตาย ใหคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ป.ป.ช. มีสํอาํานันาจ
กงานคณะกรรมการ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อจะดําเนินคดีอาญา ดําเนินการทางวินัย หรือขอใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน แลวแตกรณี ตอไปได
กฤษฎีกา
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย ให
คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินกการไต
ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สวนขอเท็จจริสํงาเพื
นัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นดินตอไป
ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การถอดถอนจากตําแหนง
------------

สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๕๘ เมื่อปรากฏว
ไปนี้ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าผูดํารงตําแหนงสํดัางนัตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดปกติ สอ
ไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรม หรือสอวกาจงใจใช
อํานาจหนาสํทีา่ขนััดกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เนินการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา วุฒิสภามีอํานาจดํ
สํานักางานคณะกรรมการ
ถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
กฤษฎีกา
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการ
(๕) กประธานศาลฎี
กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
กฤษฎีกา
(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๘) อัยการสูงสุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) กรรมการการเลือกกตั
(๑๐) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผนดิน
กฤษฎีกา
(๑๓) รองประธานศาลฎีกา
(๑๔) รองประธานศาลปกครองสู
งสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑๕) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร
(๑๖)การองอัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
กฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท
อี ยูของสภาผูแทนราษฎรกาหรือประชาชนผูมีสสํิทาธินัเกลืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อกตั้งจํานวนไมนอยกวาหกาหมื่นคนมี
สําานัทีก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ ออก
จากตําแหนงได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
วุฒิสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
กฤษฎีกา
ตําแหนงได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ถอดถอนผูดํารงตํากแหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๖๐ กรณีประชาชนร
สํานัอกงขอให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งตามมาตราสํา๕๘
นักออกจาก
งานคณะกรรมการ
ตําแหนงตองมีผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อจํานวนไมเกินหนึ่งรอยคนเพื่อดําเนินการจัดทําคํารองและรับรอง
ลายมือชื่อของประชาชนที่เขาชื่อจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
กฤษฎีกา
ผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อและผูเขาชื่อตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูสําญนัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
กวุฒิสภา
กา แทนราษฎรและสมาชิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อตองไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภากอนเริ่มรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนผูมีสิทธิเขาชืก่อารองขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๖๑ การรองขอใหถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ตองทํา
เปนหนังสือระบุชื่อ อายุ ทีอ่ ยู หมายเลขประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัสํวาประชาชนที
่หมดอายุ หรือบัตรหรื
่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อหลักฐานอื่นใดของทางราชการที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และลงลายมือชื่อของผูรองขอ โดยระบุวัน เดือน ป ที่ลงลายมือชือ่ ใหชัดเจน และตองระบุพฤติการณที่
กลาวหาผูดํารงตําแหนกงาตามมาตรา ๕๘ เปสํนาขนัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ๆ อยางชัดเจนวามีพฤติกการณ
ไปในทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ร่ํารวยผิดปกติ
สํานัสกองานคณะกรรมการ
ทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และตองระบุ
กฤษฎีกา
พยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริสํงาตนัอกไปได
และใหยื่นคํารองขอดั
่งรอยแปดสิบกวัา นนับแตวันที่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางกลาวตอประธานวุ
สําฒนัิสกภาภายในหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูริเริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาม
มาตรา ๕๘ ออกจากตําแหนง หรือในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภารองขอใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
กฤษฎีกา
ตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๑ มาใชบงั คับโดยอนุโลม

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๓ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาว
วนตามบทบัญญัติของรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาคํารองขอถูกตองและครบถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐธรรมนูญ และตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการ
๖๑ หรือมาตรา ๖๒ หรือไม หากเห็นวาถูกตองและครบถวนแลวใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นวาคํารองขอ
กฤษฎีกา
ไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอหรือผูริเริ่มทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตอง
ตอไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหผูรองขอหรือผูริเริ่มดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากประธานวุกฒ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๖๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาที่มาจากการเขาชื่อรองขอ
เพือ่ ใหวฒ
ุ ิสภามีมติใหถอดถอนผูถ กู กลาวหาออกจากตําแหนงมีมลู และไดรายงานไปยังประธานวุฒิสภา
ตามมาตรา
(๑) แลว ใหประธานวุฒ
ฒิสภาเพื่อพิจารณามีมติกโดยเร็
สํานั๕๖
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาิสภาจัดใหมีการประชุ
สํานัมกวุงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
สงรายงานใหนอกสมัยกประชุ
ิสภาแจง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ม ใหประธานวุ
สํานัฒกงานคณะกรรมการ
ใหประธานรัฐสภาทราบ เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการ
ประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกลาว และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
กฤษฎีกา

มาตรา ๖๕ สมาชิกวุฒกิสา ภามีอิสระในการออกเสี
ยงลงคะแนน ซึง่ ตองกระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของ
จํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาที่มอี ยูข องวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแต
วันทีว่ ฒ
ุ สิ ภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมืองหรือใน
กฤษฎีกา
หนวยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเปนเวลาหาป
มติของวุฒิสภาตามมาตรานี
การรองขอใหถอดถอนบุกคาคลดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ใหเปนที่สุด และจะมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองกหรื
ารณาพิพากษาคดี แลวแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อศาลที่มีเขตอํานาจพิ
สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากรณี
สํานักงานคณะกรรมการ
เมื่อวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงแลว ใหประธานวุฒิสภาแจงมติให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกถอดถอนจากตําแหนง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจาหนาที่ของรัฐที่
กฤษฎีกา
เกีย่ วของโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๖
การดําเนินคดี
งทางการเมืองตามมาตราก๓๐๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอาญากับผูดํารงตําสํแหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ของรัฐธรรมนู
สํานักญงานคณะกรรมการ
-----------กฤษฎีกา
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่มีผูเสียหายกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู
ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
่นร่ํารวยผิดปกติ กระทํกาความผิ
ดตอ
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือขาราชการการเมื
สํานัอกงอื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นกาใหผูเสียหายยื่นคําสํราอนังเป
นหนังสือตอคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการ
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใ ช
หรือผูสนับสนุนดวย
กฤษฎีกา

มาตรา ๖๗ คํารองตามมาตรา
๖๖ อยางนสํอายต
งมีรายละเอียดดังตอไปนีก้า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ชื่อและที่อยูของผูเสียหาย
(๒) กชืาอ่ และทีอ่ ยูของผูยน่ื สํคํานัารกองานคณะกรรมการกฤษฎี
งแทน ความเกี่ยวพันกับกผูาเสียหาย (ถามี)สํานักงานคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) ชื่อหรือตําแหนงหนาที่ของผูถูกกลาวหา
กฤษฎีกา
(๔) ขอกลาวหาและพฤติการณแหงการกระทําผิดตามขอกลาวหา ความเสียหายทีไ่ ดรบั
พรอมพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) ลายมือชือ่ ของผูเ สีกยา หายหรือผูยน่ื คํารสํอางแทน
แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
อาจยื่นคํารองได ใหบกุคาคลดังตอไปนี้มสํีอาํานันาจยื
่นคํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๖๘ ในกรณีที่ผูเสีสํยาหายไม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการ
รองแทนผูเ สียหาย
(๑) ผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากผูเสียหายใหยื่นคํารองแทน
กฤษฎีกา
(๒) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะกรณีที่ผูเสียหายเปนผูเยาว หรือผูไร
ความสามารถซึ
่งอยูในความดูแลและไมกสาามารถรองเองได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา ในกรณีผูเสียหายตายหรือมีเหตุจําเปน ไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือไมสามารถมอบอํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
สามารถยื่นคํารองเองได
นาจได
(๔) ผูจัดการหรือผูแทนอื่น ๆ ของนิตบิ คุ คล ในกรณีผูเสียหายเปนนิติบุคคล
กฤษฎีกา
(๕) ญาติของผูเ สียหาย ในกรณีผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือเปนผู
วิกลจริตหรือคนไรความสามารถไมมีผูอนุบาล หรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไมสามารถทําหนาที่
สํานัหกนึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ขัดกันกับผูเยาวสําหนัรืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดดว ยเหตุ
ง่ เหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน
คนไรความสามารถ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๖๙ เมื่อไดรับคําสํราอนังถูกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๖๗ แลว ให
สําคนัณะกรรมการ
กงานคณะกรรมการ
มาตรา
กตองและครบถวนตามมาตรา
ป.ป.ช.ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริงตอไป
กฤษฎีกา
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา ขอกลาวหามีมลู ความผิดตาม
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา งสุดเพื่อ
มาตรา ๖๖
ประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที
่มีอสํยูาพนัรกองานคณะกรรมการกฤษฎี
มทั้งความเห็นไปยังอัยการสู
ดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ง
สํานักงานคณะกรรมการ
ประกอบรัฐธรรมนูญวกาดา วยวิธีพิจารณาคดีสํอาาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมื

กฤษฎีกา

มาตรา ๗๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาใชบังคับกับกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
มติวาขอกลาวหาที่มาจากการเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๕๙ มีมูลความผิดตามมาตรา ๖๖ โดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๗๒ ในกรณีที่ผูเสํสีายนัหายหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไดรอ งทุกขกสํลาานัวโทษบุ
กงานคณะกรรมการ
มาตรา
อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คคล
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๖๖ วาไดกระทําความผิดตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ตอพนักงานฝายปกครอง
กฤษฎีกา
หรือตํารวจซึ่งมีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่เกิดการกระทําความผิดดังกลาว ใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจที่ไดรับคํารองทุกขกลาวโทษมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่อใหออกหมายจับบุคคล
สํานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางอื่นใหจับไดโดยไม
สํานัมกีหงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังกลาวได
อในกรณีที่มีเหตุจําเปนอย
มายตามที่กฎหมายบัญญักตาิใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจนั้นมีอํานาจจับบุคคลดังกลาวได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกตํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สงตัวผูถูกจับพร
สําอนัมทั
กงานคณะกรรมการ
ใหพนักกา งานฝายปกครองหรื
ารวจที่จับบุคคลดังกลาวไว
้งบันทึก
การจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
กฤษฎีกา
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไมจําตองมีการควบคุมตัวผูถูกจับไว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กามีประกันก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปลอยตัวผูถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
ารควบคุมตัวผูถูกจับไว ให
ยืน่ คํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาที่มีความจําเปนตสํอางมีนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาคณะกรรมการ สํป.ป.ช.
านักงานคณะกรรมการ
รองตอศาลอาญาเพื่อขอใหศาลออกหมายขังผูถูกจับไวได ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับความผิดที่มีการรองทุกขกลาวโทษนั้น
กฤษฎีกา

มาตรา ๗๔ เมื่อจะมีกการฟ
๗๐ ใหคณะกรรมการกป.ป.ช.
มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า องคดีอาญาตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
หนังสือแจงผูถูกกลาวหาใหไปรายงานตัวตอบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาที่
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
หากผูถูกกลาวหาไมไปรายงานตัวตามกําหนด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.แจงพนักงานฝาย
กฤษฎีกา
ปกครองหรือตํารวจจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหา เพื่อสงอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวแต
กรณี ดําเนินคดีตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือบุคคล
การควบคุมตัวผูถูกกลกาาวหาและการปลอยชัสํา่วนัคราว
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจพิจารณา ทัง้ นี้ ใหนาํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญวาดวยวิธีพิจสํารณาคดี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งทางการเมืองสําหรื
นักองานคณะกรรมการ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนู
อาญาของผูดํารงตําแหน
ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
กฤษฎีกา

หมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทรัพยสินตกเปสํานนัของแผ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การรองขอให
นดิน
-----------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่มีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กฤษฎีกา
ผูใดร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนกอนวา พฤติการณหรือเรื่องที่
กลาวหานั้นเขาหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับไวพิจารณาหรือไม ถาผูถูกกลาวหาเปนผูซึ่งได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักป.ป.ช.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พยสิน
แสดงบัญสํชีานัรายการทรั
พยสินและหนี้สินกไวาแลว ใหคณะกรรมการ
นําบัญชีแสดงรายการทรั
และหนี้สินดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย
การกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
านัเกกิงานคณะกรรมการ
ตองกระทําในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัสํฐไม
นสองป

กฤษฎีกา

มาตรา ๗๖ คํากลาวหาตามมาตรา ๗๕ อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชือ่ และทีอ่ ยูข องผูก ลาวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ชือ่ หรือตําแหนงของผูถ ูกกลาวหา
(๓) ขอกลาวหาและพฤติการณวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่เรื่องที่กลาวหาเขาหลักเกณฑตามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริงตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว
 ถูก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๗๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าทรัพยสินรายใดของผู
สํานักงานคณะกรรมการ
กลาวหาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการร่ํารวยผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปร
สภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
กฤษฎีกา
นั้นไวชั่วคราว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนสําโดยมี
หรือไมมีประกันหรือหลักกาประกันก็ได
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการป.ป.ช. จัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พยสินโดยเร็ว ในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการ
ใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับกทรั
ที่ผูถูกกลาวหาไมสามารถแสดงหลั
กฐานไดสําวนัาทรั
พยสินที่
ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเกี่ยวของกับการร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยึดหรือ
กฤษฎีกา
อายัดทรัพยสินนั้นไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูลซึ่งตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีนั้น แตถาสามารถพิสจู นไดก็
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคนื ทรัสํพานัยสกนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
แกผนู น้ั

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๗๙ เพื่อประโยชน
สําในันการไต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา
สวนขอเท็จจริง ใหคกณะกรรมการ
ป.ป.ช.
สัง่ ใหผถู กู
กลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูถูกกลาวหาตามรายการ วิธีการและภายในระยะเวลาที่
กฤษฎีกา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันแตไมเกินหกสิบวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวหาร่ํารวย
มาตรา ๘๐ ถาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไตสํสาวนข
อเท็จจริงและมีมติวาผูถูกกกล

ผิดปกติ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑) ในกรณีเปนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๖๖ ใหประธานกรรมการสงเรื่องใหอัยการ
สูงสุดยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสิน
กฤษฎีกา
ตกเปนของแผนดิน
(๒) ในกรณีผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
การทหาร รองอัยการสูงสุด หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ใหประธานกรรมการสงเรือ่ งใหอัยการสูงสุดยืน่
คํารองตอศาล ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
กฤษฎีกา
(๓) ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด ใหประธานกรรมการยื่นคํา
รองตอศาลซึ
มีเขตอํานาจพิจารณาพิพกากษาคดี
เพื่อขอใหศสําลสั
ทรัพยสินตกเปนของแผกานดิน
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านัก่งให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔) ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให
ประธานกรรมการสงเรืก่อางใหอัยการสูงสุดยืสํ่นาคํนัากรงานคณะกรรมการกฤษฎี
องตอศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิ
่อขอให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจารณาพิพากษาคดี
สํานักเพืงานคณะกรรมการ
ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และใหประธานกรรมการแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก โดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอ
กฤษฎีกา
หนาที่ เวนแตกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลา
การ ขาราชการตุ
ลาการศาลปกครองตามกฎหมายว
าดวยการจั
้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัดกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปกครอง หรือขาราชการอั
วยระเบียบขาราชการฝากยอัา ยการ ใหประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยการตามกฎหมายว
สํานักาดงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
แจงไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
คณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลา
กฤษฎีกา
การ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝ
ยการ
สํานัากยอั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณีตาม (๑) และ (๒) เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมทั้งความเห็น
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เอกสาร และความเห็นทีก่คาณะกรรมการ ป.ป.ช.
สงใหยงั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แลว เห็นวารายงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
ไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพื่อดําเนินการตอไป
กฤษฎีกา
โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการ
สูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพื่อดําเนินการรวบรวม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสุดเพือ่ ยืน่ คําสํราอนังตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ด าํ รง
พยานหลัสํกานัฐานให
สมบูรณ แลวสงใหอยั กการสู
อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ตําแหนงทางการเมือง หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพื่อขอใหศาลสั่งให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานดินตอไป ในกรณีสํทานัี่คกณะทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อยุติเกี่ยวกับการดํ
สํานักางานคณะกรรมการ
ทรัพยสินตกเปนของแผ
างานดังกลาวไมอาจหาข
เนินคดีได
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กฤษฎีกา
หรือศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (๔) ใหนําประมวลกฎหมายวิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางมาใชบังคับ
กรณีตาม (๒) (๓) และ
ธีพิจารณาความแพ
โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๘๑ ใหอัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ แลวแตกรณี ดําเนินการยื่นคํารอง
กฤษฎีกา
เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๘๐ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สูจนที่ตอง
ในคดีที่รองขอใหทรัพกยาสินตกเปนของแผนสํดิานันกให
ผูถูกกลาวหามีภาระการพิ
แสดงใหศาลเห็นวาทรัพยสินดังกลาวมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๘๒ การโอนหรือการกระทําใด ๆ เกีย่ วกับทรัพยสนิ ของเจาหนาทีข่ องรัฐทีไ่ ด
กฤษฎีกา
กระทําหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผู
ถูกกลาวหาตามมาตรา ๗๙ ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี มีคาํ ขอโดยทําเปน
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อระงับการกระทํสําานันั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คํารอง ศาลมี
ํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรื
ๆ ได เวนแตผูรับโอนหรือกผูา รับประโยชน
จะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาตนไดรับโอนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๘๓ ถาศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของผูถูกกลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน แตไมสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสนิ
เหลานัน้ ไดท้ังหมดหรือไดแตบางสวน ใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของผูถูกกลาวหาไดภายในอายุความ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิบป แตสํตาอนังไม
เกินมูลคาของทรัพยสินกทีา่ศาลสั่งใหตกเปนของแผ
นดิน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ
กฤษฎีกา
-----------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๔ การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ กระทํ
หนาที่ราชการหรือกระทํากความผิ
าที่ใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าความผิดตอตําสํแหน
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดตอตําแหน
สํานังกหน
งานคณะกรรมการ
การยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘๕ คํากลาวหาตามมาตรา
๘๔ อยสําางน
ยตองมีรายละเอียด ดังตกอาไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ชือ่ และทีอ่ ยูข องผูก ลาวหา
(๒) กชืาอ่ หรือตําแหนงของผู
าวหา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําถ นัูกกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๓) ขอกลาวหาและพฤติการณแหงการกระทําผิดตามขอกลาวหา พรอมพยานหลักฐาน
หรืออางพยานหลักฐาน
กฤษฎีกา

มาตรา ๘๖ หามมิใหคกณะกรรมการ
ป.ป.ช.
หรือยกคํากลาวหาตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัรักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘๔ ที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัประเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักวงานคณะกรรมการ
(๑) กเรืา่องที่มีขอกลาวหาหรื
นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ได
ินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดี หรือ
กฤษฎีกา
(๒) เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่
ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไมรับหรือยกเรื่องกลาวหาที่มีลักษณะดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ขึ้นพิจารณาก็ได
(๑) เรื่องที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหซึ่งไมระบุพยานหลักฐานชัดแจงเพียงพอที่จะ
กฤษฎีกา
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได หรือ
(๒) เรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกินหาปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและเปน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่จะดําเนินการไตสสํวนข
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เรื่องที่ไมสํอานัาจหาพยานหลั
กฐานเพียงพอที
เท็จจริงตอไปได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๘๘ เมื่อคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนาที่ของรัฐสํตามมาตรา
านักงานคณะกรรมการ
มาตรา
ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาเจ
๘๔
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่กระทําความผิดตอ
กฤษฎีกา
ตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
รอ งทุกขหรือมีผกู ลาวโทษต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๘๙ ในกรณีทผ่ี เู สีสํยานัหายได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อพนักงานสอบสวนให
สํานักงานคณะกรรมการ
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเนื่องมาจากไดกระทําการตามมาตรา ๘๘
ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือ
กฤษฎีกา
กลาวโทษเพื่อจะดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในการนี้หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักป.ป.ช.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กงาน
เห็นวาเรืสํ่อางดั
กลาวมิใชกรณีตามมาตรากา๘๘ ใหคณะกรรมการ
สงเรือ่ งกลับไปยังพนั
สอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๙๐ ในการไตสวนขอเท็จจริง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการใหผูถูก
กฤษฎีกา
กลาวหายังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือเปนอุปสรรคในการไตสวน
ขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ป.ป.ช. และหากผู
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สั่งพัก
เพื่อรอฟสํงาผลการพิ
จารณาของคณะกรรมการ
ังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาได
ราชการหรือพักงาน แลวตอมาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ป.ป.ช. แจงใหผูบังคับกบัา ญชาของผูถูกกลาสํวหาทราบเพื
่อดําเนินการสั่งใหกผาูถูกกลาวหากลับสํเขานัากรับงานคณะกรรมการ
ราชการ
หรือทํางานในตําแหนงเดิม
กฤษฎีกา

มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวา ขอกลาวหาใดไมมี
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดให
มูลใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป ขอกลกาาวหาใดที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติวา มีมูลความผิ
ดําเนินการดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑) ถามีมูลความผิดทางวินัย ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๒
(๒) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๗
กฤษฎีกา

มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมลู ความผิดทางวินยั เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤติการณแหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธาน
กรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ถอนผูถูกกลาวหาผูนั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมมี ติโดยไม
ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน
กฤษฎีกา
เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวนวิ
ตามกฎหมายหรือระเบียกบหรื
หารงานบุคคลของผูถูกกกล
สํานนััยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อขอบังคับวาดวสํยการบริ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวหานั้น ๆ
แลวแตกรณี
กรณีผกาูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุ
ลาการตามกฎหมายวากดาวยระเบียบขาราชการฝ
ายตุลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
การ ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสง
กฤษฎีกา
รายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง
หรือประธานคณะกรรมการอั
ยการ แล
กรณี เพื่อพิจารณาดําเนินกการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวนัแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายวาดวยระเบียกบข
าดวยการจัดตั้งกศาลปกครองและวิ
ารณาคดี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าราชการฝายตุลาการ
สํานักกฎหมายว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สําธนัีพกิจงานคณะกรรมการ
ปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการโดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนดวย และเมื่อดําเนินการไดผลประการใด
กฤษฎีกา
แลวใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่
ไดมคี าํ วิสํนาจิ นัฉักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
วาไมมคี วามผิดวินยั
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับผูถ กู กลาวหาซึง่ ไมมกี ฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัยเมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานังกกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กามีมติวาผูถูกกลาวหาดั
าวไดกระทําผิดในเรื่องทีกา่ถูกกลาวหาใหปสํระธาน
กรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชา
กฤษฎีกา
หรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํ๙๒
านักวรรคหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๙๓ เมื่อไดรับกรายงานตามมาตรา
่งและวรรคสามแลกวา ให
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาวไปใหคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการ
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูกมา ีอํานาจแตงตั้งถอดถอนส
งสําเนาคําสั่งลงโทษดังกล
ป.ป.ช.
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกคําสั่ง
กฤษฎีกา
มาตรา ๙๔ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูใดละเลยไมดําเนินการตาม
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อกฎหมาย
มาตรา ๙๓
ถือวาผูบังคับบัญชาหรือกผูามีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผู
นั้นกระทําความผิดวินัยกหรื
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๙๕ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัยตามมาตรา
กฤษฎีกา
๙๓ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๓ ไม
ถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นายกรัฐสํมนตรี
มีอํานาจสั่งการตามที่เห็นกสมควรหรื
อในกรณีสํทาี่จนัํากเปงานคณะกรรมการกฤษฎี
นคณะกรรมการ ป.ป.ช.กาจะสัง่ ให
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักคงานคณะกรรมการ
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิ
บัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอบังคับวากดาวยการบริหารงานบุ
คลสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผูส ่ังแตงตัง้ กรรมการ อนุกรรมการ
กฤษฎีกา
ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาทีใ่ หถกู ตองเหมาะสมตอไปก็ได เวนแตในกรณีที่ผูถูกกลาวหาผูนั้นเปนขาราชการตุลาการตาม
สําานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าดวยการ
กฎหมายว
ยระเบียบขาราชการฝายตุกลา าการ ขาราชการตุสํลาาการศาลปกครองตามกฎหมายว
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัลกาการ
งานคณะกรรมการ
ขาราชการฝายอัยการ กใหา คณะกรรมการ ป.ป.ช.
แจงความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุ
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี
กฤษฎีกา
มาตรา ๙๖ ผูถ กู กลาวหาทีถ่ ูกลงโทษตามมาตรา ๙๓ จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการสั่ง
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยบ หรือขอบังสํคัาบนัวกาดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาหรับผูถูก
ลงโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมายกระเบี
วยการบริหารงานบุคคลสํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กลาวหานั้น ๆ ก็ได ทักง้ านี้ ตองใชสิทธิดังกลสําานัวภายในสามสิ
บวันนับแตวันกทีา่ผูบังคับบัญชาหรื
ีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัผูกมงานคณะกรรมการ
แตงตั้งถอดถอนมีคําสั่งลงโทษ
กฤษฎีกา
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา มีความผิดทาง
อาญา ใหสํปานัระธานกรรมการส
งรายงาน เอกสาร
และความเห็สํนานัไปยั
งอัยการสูงสุด หรือฟองคดี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตอศาลกรณี
ผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถอื
วารายงานของคณะกรรมการ
ธีพสํิจารณาความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ป.ป.ช. เปนสํสําานันวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการ
อาญาและใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง
เมื่ออัยการสูงสุดไดรับรายงานและเอกสาร พรอมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณ
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า โดยใหระบุ
พอที่จะดํสําเนิ
คดีได ใหอัยการสูงสุดแจกงาใหคณะกรรมการ สํป.ป.ช.ทราบเพื
่อดําเนินการตอกไป
ขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตัง้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักกงานคณะกรรมการ
คณะทํางานขึ้นโดยมีผกูแาทนจากแตละฝายจํสําานวนฝ
ายละเทากันเพื่อดําเนินกการรวบรวมพยานหลั
ฐานให
สมบูรณแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการ
กฤษฎีกา
ดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดี
แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๙๘ เมื่อจะมีการฟองคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ใชบงั คับโดยอนุโลม กา

กฤษฎีกา

มาตรา ๙๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา ขอกลาวหาใดมีมูลความผิดตาม
มาตรา ๙๑ นอกจากดําเนินการตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๗ แลวหากปรากฏขอเท็จจริงในการไตสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อนุมัติหรืออนุสํญ
านัาตให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. วาผูถูกกลากวหาได
สิทธิประโยชนหรือออกเอกสารสิ
ทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่มกีองานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนัหักวงานคณะกรรมการ
ใหประธานกรรมการสกงารายงานและเอกสารที
ยู พรอมทั้งความเห็นไปยักงาผูบังคับบัญชาหรื
หนา
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ขอใหศาลมีคาํ สั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิทผ่ี ู
กฤษฎีกา
ถูกกลาวหาไดอนุมัติหรืออนุญาตนั้นดวย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใชบังคับกับกรณีตามวรรค
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนึง่ โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๙

สํานักงานคณะกรรมการ

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
----------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากเนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหกเาจาหนาที่ของรัฐผูใสํดดํ
นกิจการดังตอไปนี้ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) กเปา นคูสัญญาหรือมีสสํวานได
เสียในสัญญาที่ทํากับหนวกยงานของรั
ฐที่เจสําหน
่ของรัฐผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักาทีงานคณะกรรมการ
นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
กฤษฎีกา
ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ
อดําเนินคดี
สํานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนทองถิ่น หรือเข
สําานัเปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หนวยงานของรั
สํานักฐงานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส
คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ
กฤษฎีกา
ทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อลูกจางใน
(๔) เขาไปมีสวนไดเสีกยาในฐานะเปนกรรมการ
่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรื
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบัติหนาที่ในฐานะเป
สํานันเจ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัขกองธุ
งานคณะกรรมการ
รัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิ
าหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน
รกิจ
ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมี
กฤษฎีกา
อิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนาที่ของรั
สําฐนักงานคณะกรรมการ
โดยใหถือวาการดําเนินกกิา จการของคูสมรสดัสํงากล
ว เปนการดําเนินกิจการของเจ

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
จํานวนหุสํนาทันั้งกหมดที
่จําหนายไดในบริษัทกมหาชนจํ
ากัด ซึ่งมิใสํชาบนัริกษงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรั
ฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของ
กฤษฎีกา
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนวยงานของรั
ฐถือหุนหรือเขารวมทุน กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๐๓ หามมิใหเจสําาหน
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า อประโยชนอื่นสํใดจากบุ
านักงานคณะกรรมการ
มาตรา
ที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินกหรื
คคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
กฤษฎีกา
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ
และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทบักญาญัติในวรรคหนึ่งใหสํใาชนับกังงานคณะกรรมการกฤษฎี
คับกับการรับทรัพยสินหรืกาอประโยชนอื่นใดของผู
ซึ่งพน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
กฤษฎีกา
หมวด ๑๐
สํานักงานคณะกรรมการป
จริตแหงชาติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องกันและปราบปรามการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
-----------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๔ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปน
กรมตามกฎหมายว
าดวยระเบียบบริหารราชการแผ
นดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรา
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกราชการทั
่วไปของคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๐๕ สํานักงาน สํป.ป.ช.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กฤษฎีกา
(๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๓) ศึกษาและสนับสนุกานใหมีการศึกษาวิจสํัยาและเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จริตในวง
ราชการและการเมือง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติการอื่นตามทีสํ่คาณะกรรมการ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๔) กปฏิ
ป.ป.ช. มอบหมาย

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๐๖ ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งใหเปน
ขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหขาราชการสํานักงานกาป.ป.ช. เปนขาราชการตามกฎหมายว
าดวยกองทุกนาบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐๗ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ
กฤษฎีกา
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสนิ และการดําเนินการอื่นของ
สํานักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักป.ป.ช.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํ
านักสํงาน
และขอบเขตหนากทีา่ของสวน
ราชการดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าหนดคุณสมบัสํตาิ นัการคั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตัง้ การทดลองปฏิ
สํานักบงานคณะกรรมการ
(๒) กการกํ
ดเลือก การบรรจุ การแต
ัติหนาที่
ราชการ การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ การ
กฤษฎีกา
ออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษ
ทางวินยั การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) กการรั
บัติราชการแทนในตํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กษาราชการแทนและการปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงของขาสํราชการ
านักงานคณะกรรมการ
สํานักงาน ป.ป.ช.
กฤษฎีกา
(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป
และการลาหยุดราชการของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) การกําหนดเครื่อกงแบบและการแต
งกายของข
าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
(๖) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญ หรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บัติราชการของสํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการ
อันจะเปนประโยชนตอกการปฏิ
นักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งอักตาราคาตอบแทนการจ
งดวย
(๗) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย
กฤษฎีกา
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน ป.ป.ช.
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสํานักงาน
ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงาน ป.ป.ช. รวมทัง้ การ
กําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี
กฤษฎีกา
วันหยุดราชการประจําป การลาหยุดราชการและการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นของลูกจาง
สํานักงานสําป.ป.ช
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนามและเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุกเบกษาแล
วใหใชบังคัสํบานัไดกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๐๘ ใหสํานักงาน ป.ป.ช. มีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ
สํานัโดยจะให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และเปนสํผูาบนัังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
บบัญชาขาราชการและลู กจาางสํานักงาน ป.ป.ช.
มีรองเลขาธิการหรืกอา ผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใหเลขาธิการเป
สํานนัผูกแงานคณะกรรมการ
ในกิจกการของสํ
านักงาน ป.ป.ช.
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ทนของ
สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได
กฤษฎีกา
ทัง้ นี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาแหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งไดเพียง
มาตรา ๑๐๙ ใหเลขาธิกาการมีวาระการดํารงตํ
งหกป และใหดํารงตําแหน

วาระเดียว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นจากตําแหนงสํตามวาระแล
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหนงเมื่อ สํานักงานคณะกรรมการ
นอกจากพ
ว เลขาธิการพนจากตํ
(๑) ตาย
กฤษฎีกา
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) กมีาพระบรมราชโองการให
อกดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํป.ป.ช.
านักงานคณะกรรมการ
วุฒสิ ภา
(๕) ถูกลงโทษทางวินยั ไลออก หรือปลดออก
กฤษฎีกา
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๗) ตองโทษตามคําพิกพา ากษาถึงที่สุดใหจสํําาคุนักกเวงานคณะกรรมการกฤษฎี
นแตในความผิดที่กระทํกาาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
(๘) กเปา นคนไรความสามารถหรื
อเสมือนไรความสามารถกา
(๙) เปนขาราชการการเมือง สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมาชิกพรรค
กฤษฎีกา
การเมือง กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
(๑๐) เปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจางของบุคคล หางหุน สวน
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บริษัท หรือองคการใดๆ ซึ่งดําเนินธุรกิกจาเพื่อหากําไร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๑๐ การกําหนดตํ
สํานัาแหน
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการ
มาตรา
งและการใหไดรับเงินเดืกาอนและเงินประจํสําานัตํกาแหน
งของ
ขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการ
กฤษฎีกา
พลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คํา
วา “สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการขึ้นตรงตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรี” ใหหมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช.

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑๑ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใช
กฤษฎีกา
บังคับโดยอนุโลม
การจายเงินเดือนและเงิกานประจําตําแหนงใหสําแนักกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.และการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
กฤษฎีกา
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ใหประธานกรรมการดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และวุ
่งบรรจุและนําความกราบบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒิสภา เปนผูมีอําสํนาจสั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้
(๒) กการบรรจุ
และแตงตัสํ้งให
รงตําแหนงรองเลขาธิการหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านัดกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อเทียบเทา ให
สําปนัระธาน
กงานคณะกรรมการ
กรรมการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
กฤษฎีกา
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ใหเลขาธิการเปน
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
่งไมใชพนักงานเทศบาลวิ
สามัญสํพนั
งาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๑๓ การโอนพนัสํกานังานเทศบาลซึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักกงานคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลและการโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทัง้ นี้ จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใดและไดรับเงินเดือนเทาใด ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แตเงินเดือนทีสํ่จานัะให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
คณะกรรมการ
ป.ป.ช.เปนผูพิจารณากํกาหนด
ไดรับจะตองไมสูงกวาขากราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. ทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอเวลาทํางานของผู
สํานัซกึ่งงานคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน
ในการนับเวลาราชการให
ถือเวลาราชการหรื
โอนมา
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนพนักงานหรือขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
กฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดวย
การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนขาราชการสํ
านักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบั
ญญัติประกอบรั
ธรรมนูญนี้ จะกระทํามิไดกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๑๔ ขาราชการสํสําานันักกงาน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักทงานคณะกรรมการ
มาตรา
ป.ป.ช. มีสิทธิไดรับบํกาาเหน็จบํานาญและสิ
ธิ
ประโยชนตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการนั้นเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
กฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๕ ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจายตามมติของคณะกรรมการ
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ป.ป.ช. ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเปกนา เงินอุดหนุนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และสํานักกางาน ป.ป.ช.
ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ฐมนตรีอาจทําสํความเห็
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
แลวแตกรณี ในการนี้ กคณะรั
นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. ไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
กฤษฎีกา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อพิจารณางบประมาณรายจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๑๑๖ ในการเสนอหรื
าย รางพระราชบักญา ญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑๕ หรือใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
การพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ถาเลขาธิการรองขอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ อาจอนุญาตใหเลขาธิการหรือผู
กฤษฎีกา
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมาชี้แจงได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๗ ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ใหเสนอผลการสอบบัญชีตอ สภา
กฤษฎีกา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชกั ชา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บทกําหนดโทษ
-----------

สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๑๘ ผูใดไมปกฏิา บัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕ (๑)
หรือมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑๙ เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด
กฤษฎีกา
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือ
ปกปดขอสํเท็
งที่ควรแจงใหทราบ ตอกงระวางโทษจํ
าคุกไมสํเากินันกหกเดื
อน หรือปรับไมเกินหนึ
านัจกจริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งหมื่นบาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒๐ ผูใ ดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูล ที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
กฤษฎีกา
มิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง หรือเพื่อ
ประโยชนสําแนักกทงานคณะกรรมการกฤษฎี
างราชการหรือเพื่อประโยชน
าคุกไมเกินหกเดือน กหรื
กา สาธารณะ ตองระวางโทษจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒๑ ผูใ ดครอบครองหรือรักษาทรัพยสนิ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสญ
ู
กฤษฎีกา
หายหรือทําใหไรประโยชนซ่ึงทรัพยสนิ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับสํไม
นหกหมื่นบาท หรือทั้งจํากทัา้งปรับ
านัเกกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา
หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๒๒ เจาหนาที่ขสํองรั
านักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๐๐ มาตราสํ๑๐๑
านักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรู
กฤษฎีกา
เห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถอื วาผูน น้ั ไมมี
ความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิ
การณที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๒๓ เจาหนาที่ขสํองรั
านักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติอยางใดในพฤติ
สํานักงานคณะกรรมการ
อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้ง
กฤษฎีกา
แตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
มีการเขาชื่อเพื่อถอดถอนบุ
งตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๒๔ ผูใดเปนผูรสํิเารินั่มกใหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คคลออกจากตํ
สําานัแหน
กงานคณะกรรมการ
มาตรา ๖๐ หรือยื่นคํารองเพื่อดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๖๖ หรือยื่นคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ รูวาไมมี
เหตุที่จะถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง หรือรูวาไมมีพฤติการณวาบุคคลร่ํารวยผิดปกติ หรือรูวาไมมี
กฤษฎีกา
การกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น กระทําการ
กลาวหาเท็
อแสดงพยานหลักฐานเท็กจา ตองระวางโทษจํสําคุานักกไมงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกินสามป หรือปรับไมเกกิานหกหมื่นบาท
สํานัจหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ในกรณี
่งเปนการเขาชื่อเพื่อถอดถอนบุ
คคลออกจากตํ
าแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาที่การกระทําตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ใหถือวาบุคคลผูถูกรองขอใหถอดถอนเปนผูเสียหายในการกระทําความผิดดวย
กฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๕ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิ
่ยงธรรม กระทําความผิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหนาที่โดยขาดความเที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดฐานทุจริต
ตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตองระวางโทษสองเทาของโทษทีก่ ฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

บทเฉพาะกาล
------------สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครอง
สูงสุดใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา
๗ มีจํานวนสิบสี่คนประกอบด
วย ประธานศาลฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองให
เหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือก
กฤษฎีกา
กันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการ

กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๗ ใหกรรมการที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๓๑๕
วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหนงเพียงกึ่งหนึ่งของวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
และมิใหนําบทบัญญัติที่ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มาใชบังคับกับกรรมการดังกลาว

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๘ บรรดาเรื่องกลาวหารองเรียนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนเรื่องที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ที่สํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดรับไวกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และอยูระหวางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหการดําเนินการ
กฤษฎีกา
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการที่กระทํามาแลวเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อันใชได สวนการดําเนิกนาการตอไปใหเปนไปตามที
่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ
ตแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัจกริงานคณะกรรมการ
กําหนด
ในกรณีที่เรื่องกลาวหารองเรียนตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการปองกันและ
กฤษฎีกา
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติวาเจาหนาที่ของรัฐประพฤติมิชอบในวงราชการ
ใหคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
งใหผูบังคับบัญชาหรือหนกาวยงานของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จริตแหงชาติสํสางนัเรืก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒๙ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่เจาหนาที่ของรัฐไดแสดงไวตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเก็บ
กฤษฎีกา
อยูที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ให
สํานักงานคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริตแห
เก็บรักษาไวเพื่อประโยชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํางนัชาติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และหากเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงเกิน
หาปแลวจะทําลายเสียกก็าได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓๐ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบั
ญนี้ใชบังคับ ยังคงใชกาบงั คับไดตอ ไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติประกอบรั
สํานัฐธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทัง้ นี้ จนกวาจะไดมีระเบียบ
หรือประกาศตามพระราชบั
ญนีอ้ อกใชบังคับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติประกอบรัสํฐานัธรรมนู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสนิ สิทธิ หนี้สิน ขาราชการ ลูกจางและเงิน
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามพระราชบั
ญญัติปองกันและปราบปรามการทุ
จริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๑๘ ไป
เปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
ใหขาราชการและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง ดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนรวมทั้ง
เงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม
กฤษฎีกา

กฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๒ ใหเลขาธิกาการคณะกรรมการป
นและปราบปรามการทุจริกตา และประพฤติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําอนังกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติหกนาาที่เลขาธิการคณะกรรมการป
องกันและปราบปรามการทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จริตแหงชาติ
สํานักตาม
งานคณะกรรมการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งไดรับกาสัมปทานจากรัฐสําหน
ยราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา๑๓๓ เจาหนาที่ขสํองรั
านักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักวงานคณะกรรมการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดย
กฤษฎีกา
ทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญาในลั
ษณะดังกลาว ถาไดรับสัมกปทานหรื
อเปนคูสัญสํญา
อเปนหุนสวนหรือผูถือหุกนา ในหาง
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาวอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนีก้ใาชบังคับ ใหคงถือไวสํซานัึ่งสักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปทานหรือเปนคูสัญญาหรื
ือหุนใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอเปนหุนสวนหรื
สําอนัผูกถงานคณะกรรมการ
หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาวนั้นไดตอไปจนกวาจะครบอายุ
สัมปทานหรือครบอายุสญ
ั ญา
กฤษฎีกา
สนองพระบรมราชโองการ
สําผูนัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชวน หลีกภัย
นายกรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

- ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช
พระราชบั
ญญัติประกอบรัฐธรรมนูกญาฉบับนี้ คือ โดยที
๓๐๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา่มนัาตรา
กงานคณะกรรมการ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่อื่นของรัฐ ไต
กฤษฎีกา
สวนขอเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีที่มีการรองขอใหถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงสํออกจากตํ
าแหนง หรือดําเนินคดี
งทางการเมืองและเจาหนกาาที่อื่นของรัฐ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอาญากับผูดํารงตําสํแหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และไตสวนวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ โดยมาตรา ๓๒๙
ฐธรรมนูญวาดกวายการปองกันและปราบปราม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัญญัติใหตรากฎหมายประกอบรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการ
การทุจริตภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ มาตรา ๓๓๑ บัญญัติให
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกระทําอันเปนการร่ํารวยผิดปกติและ
กฤษฎีกา
การทุจริตตอหนาที่ การกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
รวมทั้งหลั
วิธีการ และกระบวนการไต
บขอกลาวหา ตลอดจนโทษที
สํากนัเกณฑ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สวนขอเท็จจริสํงาเกีนั่ยกวกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ประธาน
กรรมการหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะไดรับในกรณีที่กระทําการโดยขาด
ความเที่ยงธรรม กระทํกาาความผิดฐานทุจริตสํตานัอกหน
าที่ หรือกระทําความผิดกตาอตําแหนงหนาสํทีา่รนัาชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการ
ประกอบกับมาตรา ๓๐๒ บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยงานธุรการที่มีอิสระในการบริหารงาน
กฤษฎีกา
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัสําญนัญักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พรพิมล/แกไข
๒๒ พฤศจิ
๒๕๔๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักกายน
งานคณะกรรมการ
A+B (C)
สุกจิ /กองเกียรติ จัดทํา
กฤษฎีกา
๑๗ มี.ค. ๔๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการ

