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ค าอธิบาย 

 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการกระท าที่อาจเกิดขึ้นได้ทัง้ในภาครัฐ 
และภาคเอกชน ซึ่งการกระท าดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ตลอดจนความเสื่อมเสยี 
ความเสื่อมทราม และความตกต ่า แก่หน่วยงานหรอืองค์กรนัน้ ๆ แต่ในที่นี้จะมุ่งไปใน
ส่วนที่ เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบในทางราชการ หรือเรียกอีกค าหนึ่ งว่า 
“คอร์รปัชัน่” ซึ่งการกระท าดงักล่าวก่อให้เกดิความเสยีหายและความเสื่อมเสยีแก่ระบบ
การบรหิารราชการเป็นอย่างมาก 

การทุจรติและประพฤติมิชอบ หรอืเรยีกกนัอีกอย่างหนึ่งว่า “คอร์รปัชนั” นัน้  
เป็นปัญหาส าคญัทีส่่งผลกระทบในวงกวา้งและส่งผลเสยีอย่างมหาศาล โดยเป็นอุปสรรค
ส าคัญของการพัฒนาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม แม้การกระท าดังกล่าว 
อาจเกดิขึน้ไดท้ัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน แต่ในทีน่ี้จะมุ่งเน้นไปทีก่ารทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ที่เกิดขึ้นในภาครฐั อนัเป็นการกระท าที่สร้างความเสียหายต่อประเทศและประชาชน 
เป็นอย่างมาก 

ค าว่า “คอร์รัปชัน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ให้ความหมายไว้ว่า โกง , เบียดบัง , ทุจริต , ฉ้อราษฎร์บังหลวง , รับสินบน ตรงกับ 
ค าภาษาองักฤษว่า “Corruption” 

ขณะที่มาตรา ๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา นิยาม “โดยทุจริต ”  
ไว้ให้หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรบั
ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

การทุจรติและประพฤติมิชอบอนัท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการนัน้  
มสีาระส าคญั ๓ ประการ 

๑. เป็นเจา้หน้าทีท่ีม่หีน้าทีร่าชการทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิซึ่งหน้าทีร่าชการนัน้อาจเกดิ
จากกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ หรอืไดร้บัมอบหมายกไ็ด ้

๒. เจ้าหน้าที่นั ้นได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
หมายถงึเจา้หน้าทีน่ัน้มหีน้าทีร่าชการทีต่อ้งปฏบิตัแิต่ไม่ปฏบิตัหิรอืงดเวน้ไม่กระท าการ
ตามหน้าที่ราชการนัน้ ซึ่งจะต้องเป็นกรณีที่เจา้หน้าที่นัน้จงใจหรอืเจตนาทีจ่ะไม่ปฏิบตัิ
หน้าที่ของตน  ทัง้นี้ การปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิดงักล่าวต้องเป็นเรื่องโดยมิชอบ 
กล่าวคอื ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบแบบแผนของทางราชการดว้ย 

๓. เป็นการกระท าเพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดป้ระโยชน์ทีม่คิวรได ้
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๒ 

กฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับการทุจริต ได้แก่ กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่าย
บรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกลไกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครฐั ให้ความหมายของค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที่”  
ไวต้รงกนัว่า ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในต าแหน่งหรอืหน้าที่ หรอืปฏบิตัหิรอื
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ 
ทัง้ที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั ้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่   ทัง้นี้  
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผู้อื่น หรอืกระท าการอนัเป็น
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมายอื่น จงึจะเห็นได้ว่า การทุจรติต่อหน้าที่ 
เป็นการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของตนในทางที่ไม่ถูกต้อง หรอืเป็นกรณีที่ตนมิได้ 
มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั ้นแต่กระท าการใดให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่  
เพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บัประโยชน์ทีไ่ม่ควรไดร้บั 

กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ ยงัก าหนดนิยาม “ประพฤตมิชิอบ” ไวโ้ดยใชอ้ านาจในต าแหน่งหรอืหน้าทีอ่นัเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีมุ่่งหมายจะควบคุมดแูลการรบั 
การเกบ็รกัษา หรอืการใชเ้งนิหรอืทรพัยส์นิของแผ่นดนิ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัอาจแยกออกไดเ้ป็น ๓ ลกัษณะ คอื กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัแก่กรณี
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสูง  กฎหมายที่ใช้บงัคบัแก่
เจา้หน้าทีข่องรฐั และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป ดงันี้ 

 

๑ . กฎหมาย ท่ี ใช้ บังคับแ ก่กรณี ผู้ ด ารงต าแห น่ งการเมื อ งและ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสูง 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติจากการกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐันัน้ 
แท้จริงมีมาตัง้แต่สมัยโบราณ แต่จุดเริ่มต้นของการตรากฎหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในยุคปัจจุบนั เริม่จากมกีารตรากฎหมาย ไดแ้ก่ 
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ  
พ.ศ . ๒๔๗๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  พ .ศ . ๒๔๗๖  
พระราชกฤษฎีกาวธิพีจิารณาลงโทษขา้ราชการและพนักงานเทศบาลผูก้ระท าผดิหน้าที่
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๓ 

หรอืหย่อนความสามารถ พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบญัญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๙๒  
ซึง่มจีุดมุ่งหมายในการด าเนินการแตกต่างกนัไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบบั 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติ
ประชาชน (ก.ป.ช.) เพื่อรบัเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละพฒันามาเป็นกรมตรวจราชการแผ่นดนิ
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่ได้ถูกยุบเลกิไปในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบตัเิกี่ยวแก่ภาษีอากร (ก.ต.ภ.) ขึ้นตามพระราชบญัญตัติรวจสอบการ
ปฏบิตัเิกี่ยวแก่ภาษีอากรและรายไดอ้ื่นของรฐั พ.ศ. ๒๕๐๓ ภายหลงัการรฐัประหารเมื่อ
วนัที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ได้มีการปรบัปรุงระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินใหม่ 
เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิาร ลดการท างานทีซ่ ้าซ้อนโดยรวมงานของ ก.ต.ภ. 
ส านักงานคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์และงานของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรฐัมนตรเีขา้ดว้ยกนัแลว้จดัตัง้เป็นส านักงานคณะกรรมการตรวจและตดิตามผลการ
ปฏิบัติราชการ (ก.ต .ป .) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๑๔  ลงวันที ่ 
๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ มีหน้าที่ตรวจและติดตามการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผน และนโยบายของรัฐบาลรวมทัง้การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริต  
และประพฤตมิชิอบ แต่เมื่อเกดิเหตุการณ์เรยีกรอ้งประชาธปิไตยในวนัที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
เป็นผลใหส้ านักงาน ก.ต.ป. ตอ้งถูกยุบเลกิไป 

ต่ อม าใน ปี  พ .ศ . ๒ ๕๑๕  (สมั ย รัฐบ าลที่ น ายสัญ ญ า  ธรรม ศั กดิ ์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี) รัฐบาลได้มีเจตจ านงที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการให้หมดสิ้นไปหรอือย่างน้อยก็ให้บรรเทาเบาบางลง จงึได้
แต่งตัง้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในวงราชการขึ้น
โดยอาศยัอ านาจตามความใน ขอ้ ๙ (๖) แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที ่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ แต่ไม่ทันได้เริ่ม
ด าเนินการ นายสัญญา ธรรมศักดิ ์ก็ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกรฐัมนตรีเสียก่อน 
หลังจากนัน้เมื่อได้รบัพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ให้เป็น
นายกรฐัมนตรอีกีครัง้กไ็ดป้รบัปรุงคณะกรรมการ ป.ป.ป. ใหม่ และเริม่ด าเนินงานตัง้แต่
วนัที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ หลงัจากนัน้ไม่นานก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อวนัที ่
๓ มนีาคม ๒๕๑๘ 

หลังจากนั ้น  ใน ปี  พ .ศ . ๒๕๔๐  ได้มีการประกาศ ใช้รัฐธรรม นูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ก าหนดองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญขึน้รวม  
๘ องค์กร หนึ่งในจ านวนนั ้นได้มีองค์กรหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน 
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๔ 

และปราบปรามการทุจริต เรียกว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิเพื่อท าหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
ในวงราชการ โดยได้ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งนอกจากบรรดา
เจา้หน้าทีข่องรฐัในฝ่ายบรหิารแล้ว ยงัครอบคลุมไปยงัเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย แต่ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดพ้จิารณาเหน็ว่า อ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ
ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิี่รบัผดิชอบเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ทุกประเภทและทุกระดบั ท าใหม้เีรื่องทีค่า้งพจิารณาวนิิจฉัยจ านวนมาก เหน็สมควรทีจ่ะ
จ ากดัเจา้หน้าทีข่องรฐัทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการลงเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐัใน
ระดับ สู งและผู้ ด ารงต าแห น่ งท างการเมือ งเท่ านั ้น  โดย เจ้ าห น้ าที่ ระดับ อื่ น 
ให้หน่วยงานอื่นของรฐัที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติรบัผดิชอบ
ด าเนินการต่อไปแทน  ดงันัน้ ในปัจจุบนัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติจึงรบัผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤตมิชิอบเฉพาะผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสูงเท่านัน้ 

ส าหรบัเหตุผลในการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติรบัผิดชอบเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสูง  
เน่ืองจากผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสงูเป็นผูท้ีม่อี านาจหน้าที่
สามารถใช้อ านาจรัฐในการด าเนินการต่าง ๆ ได้ และการมีอ านาจเช่นนัน้อาจเป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจรติและประพฤติมชิอบ อนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ประเทศชาติ
อย่างใหญ่หลวง รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ จงึก าหนดให้มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง เพื่อใช้บงัคบัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  โดยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 
ไดก้ าหนดใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญา
ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบ้งัคบัต่อไปได ้

พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้มคีณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เป็นผูท้ี่มอี านาจหน้าที่หลกัในการไต่สวนการกระท า 
อันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
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๕ 

ปราบปรามการทุจริตของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  
ไวห้ลายมาตรการ 

 

ต่อมาเมื่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มผีลใช้
บังคับ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยกลไกในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

๑. ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจไต่สวนและมคีวามเห็นกรณี 

มีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ร ่ารวยผิดปกติ ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืน 

หรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง โดยในกรณีการทุจรติต่อหน้าที ่
หรอื จงใจปฏิบตัิหน้าที่หรอืใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจรงิและชี้มูลความผดิเสนอเรื่อง 
ให้อยัการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
โดยการพจิารณาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงนัน้จะตอ้ง
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ก าหนดรายละเอียดในการพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนกรณีของการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้อง
เสนอเรื่องต่อศาลฎกีาเพื่อวนิิจฉยั 

๒. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัร ่ารวยผิดปกติ กระท าความผิด
ฐานทุจรติต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรอืความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม 

๓. การยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ โดยก าหนดใหผู้ด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่อธบิดผีูพ้พิากษาภาคเป็นต้นไป ขา้ราชการตุลาการศาลปกครอง
ซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่อธิบดีศาลปกครองชัน้ต้นขึ้นไป  ข้าราชการอัยการซึ่งด ารง
ต าแหน่งตัง้แต่อธบิดอียัการขึน้ไป ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสูง ต าแหน่งอื่นตามทีก่ฎหมายอื่น
ก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ตอ้งยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

 

 

 

 

๖ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจรติฯ 

๔. ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจในการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิกรณีที่
มกีารรอ้งขอใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิ

 

นอกจากนั ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซึง่เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรกทีไ่ดก้ าหนดหา้มมใิหน้ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีป็นหุน้ส่วน
หรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัท และยงัคงยึดถือแนวทางนี้ต่อมาในรฐัธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ และพุทธศกัราช ๒๕๖๐ โดยหากประสงคจ์ะ
ได้รบัประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรอืถือหุ้นดังกล่าวจะต้องโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วน 

หรอืบรษิัทนัน้ให้แก่นิติบุคคลซึ่งจดัการทรพัย์สินของผู้อื่น   ทัง้นี้ เพื่อเป็นการป้องกัน 
การกระท าทีเ่ป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ โดยไดม้พีระราชบญัญตักิารจดัการหุน้ส่วน
และหุ้นของรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดการหุ้นของ
นายกรฐัมนตรีหรอืรฐัมนตรี โดยก าหนดว่าหากนายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรีประสงค์ 
จะได้รบัประโยชน์จากหุ้นที่ตนถืออยู่จะต้องโอนหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่มีอ านาจจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืนิติบุคคล 
ซึง่จดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นตามกฎหมาย 

 

๒. กฎหมายท่ีใช้บงัคบัแก่กรณีเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

ในการไต่สวนหาขอ้เท็จจรงิกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่
อ านวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั ้น  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติในภาครฐั (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ด าเนินการแทนตามพระราชบญัญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริห ารในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต  พ .ศ . ๒๕๕๑ ก็ ได ้ 
อนัเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สอดคล้องกับที่ปรากฏในเหตุผล 

ในการประกาศใช้กฎหมายดงักล่าว  ในการด าเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรฐัดงักล่าวนัน้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสามารถด าเนินการได ้ตอ้งปรากฏว่ามใิช่เรื่องทีค่ณะกรรมการ 
ป .ป .ช . รับ ไ ว้ พิ จ า รณ าห รือ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย เส ร็ จ แ ล้ ว  ห รือ เ ป็ น เรื่ อ ง ที่ ศ า ล 

ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาได้มีค าสัง่ประทับรบัฟ้องหรือมีค าสัง่เสร็จเด็ดขาดแล้ว  
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนเสร็จแล้ว  กฎหมายก าหนดให้ส่งเรื่องไปยัง
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๗ 

ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้เพื่อด าเนินการทางวนิัย  หรอืพนักงานอยัการ 
เพื่อฟ้องคดี แล้วแต่กรณี โดยในส่วนของการด าเนินการทางวินัยนัน้  ผู้บังคบับัญชา
สามารถพิจารณาโทษไปได้โดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนิัยอีก ส าหรบั 

การด าเนินคดีอาญา ถือว่าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส านวน 
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งหลกัเกณฑ์การไต่สวน การเรยีกบุคคลมาใหถ้้อยค า
หรอืการเรยีกเอกสารต่าง ๆ ย่อมเป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนด 

 

๓. กฎหมายท่ีใช้บงัคบัแก่กรณีทัว่ไป 

นอกจากกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัแก่ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสงูและเจา้หน้าทีข่องรฐั
เป็นการเฉพาะตามที่กล่าวมาขา้งต้น ยงัมีกฎหมายที่เกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบที่เป็นกฎหมายที่ใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปไม่ว่าผู้นัน้จะด ารงต าแหน่งในระดบัใด 
หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืไม่ ซึ่งมกีฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติและประพฤตมิชิอบ ดงันี้ 

๓.๑ กฎหมายทีก่ าหนดความผดิหรอืมาตรการในการด าเนินการที่เกี่ยวกบั
การทุจรติและประพฤตมิชิอบโดยตรง ไดแ้ก่ 

๑. ประมวลกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายทีก่ าหนดว่าการกระท าใดเป็น
ความผิดโดยได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  ภาค ๒ 
ความผดิ ลกัษณะ ๒ ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง หมวด ๒ ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ และ ลกัษณะ ๓ ความผดิเกี่ยวกบัการยุติธรรม หมวด ๒ ความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีใ่นการยุตธิรรม 

๒ . พ ระราชบัญญั ติ ว่ าด้ วยความผิด เกี่ ย วกับ การเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่ก าหนดความผดิที่เกิดจากการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเอกชนตกลงร่วมกันในการเสนอราคา  
หรอืกรณีทีผู่ด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัมส่ีวนในการเอื้อประโยชน์แก่
เอกชนผูเ้สนอราคา อนัเป็นการขดัต่อหลกัการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม และท าใหเ้กดิ
ความเสียหายแก่ประโยชน์ของรฐั โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ 
ในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระท าความผดิดงักล่าว 

๓.๒ กฎหมายทีส่นับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ
มชิอบ 
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๘ 

๑. พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นกฎหมายทีก่ าหนดความผดิฐานฟอกเงนิขึน้ ซึง่ความผดิฐานฟอกเงนินี้เป็นความผดิ
ทีเ่กดิจากการยกัยา้ยถ่ายเทหรอืปิดบงัอ าพรางทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการกระท าความผดิมูลฐาน 
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได้ก าหนดให้ความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรอืความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรฐั หรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่หรอืทุจรติต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
เป็นความผดิมลูฐานดว้ย และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ ยงัได้
ก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้เป็น 
การเฉพาะดว้ย 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายที่มสีาระส าคญัเกี่ยวกบัหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ 
และอ านาจในการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิเมื่อเหน็ว่ามผีูไ้ด้รบัความเดอืดรอ้นหรอืไม่เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจ  
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐั
ทีเ่กี่ยวขอ้งให้ขจดัหรอืระงบัความเดอืดรอ้นหรอืไม่เป็นธรรมนัน้ หรอืปรบัปรุงกฎหมาย 
หรือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในกรณีที่การสอบสวนหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอนัท าให้เกิดความเสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรอืพบว่าเป็นเรื่องการทุจรติ 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ก าหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

๓. พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการวางนโยบาย  การก าหนด
หลกัเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงนิการคลงัของรฐั การก าหนดโทษปรบัทาง
ปกครอง การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ  โดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เป็นหน่วยรบัตรวจมหีน้าที่จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ดงักลา่ว โดยหลกัเกณฑใ์นการตรวจเงนิแผ่นดนินัน้เป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ ก าหนด ในกระบวนการตรวจเงินแผ่นดิน  
หากพบว่ามกีารทุจรติ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิฯ 
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๙ 

ก าหนดให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป  

 

๓.๓ กฎหมายอ่ืน ๆ 

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของรฐั รฐัอาจออก
กฎหมายขึ้นเพื่ อใช้บังคับแก่กรณีที่ เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง  เช่น 
พระราชบญัญัติก าหนดวิธีการระงบัการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พุทธศกัราช 
๒๔๙๑ ซึง่ใชบ้งัคบัแก่สญัญาทีก่ระท าขึน้ระหวา่งวนัที ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ถงึวนัที ่
๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่มลีกัษณะเป็นการค้าก าไรเกินควรจากราชการ โดยรฐั
สามารถยกเลกิสญัญาได ้
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๑๐ 

ประมวลกฎหมายอาญา* 
   

 

ลกัษณะ ๒ 

ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง 

   
 

หมวด ๑ 

ความผดิต่อเจา้พนักงาน๑ 

   
 

มาตรา ๑๓๖๒  ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรอืเพราะ 
ไดก้ระท าการตามหน้าที ่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๓๗๓  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนักงาน ซึ่งอาจท าใหผู้อ้ื่น
หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหกเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่ งพันบาท  
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๓๘ ๔  ผู้ ใดต่อสู้  หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่ งต้องช่วย 
เจา้พนักงานตามกฎหมายในการปฏบิตักิารตามหน้าที ่ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี 
หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ พนักงานของรฐัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จะมีสถานะเป็นเจ้า

พนักงานตามกฎหมายอาญา เมื่อมกีฎหมายบญัญตัไิวช้ดัแจง้ว่ามสีถานะเช่นนัน้ หรอืหากไม่มกีฎหมายบญัญตัิ
ไว้ ชั ด แ จ้ ง  จ ะต้ อ งเป็ น ก ารแต่ งตั ้ ง ให้ พ นั ก งาน นั ้ น ใช้ อ าน าจรั ฐ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที ่ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๖/๒๕๔๔) 

๒ มาตรา ๑๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่  ๔๑  
ลงวนัที ่๒๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๙ 

๓ เจา้หน้าทีข่องรฐัไดย้ื่นแบบแสดงรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการแสดง
สนิทรพัย์และหนี้สนิของเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๒๔ และขอ้ความดงักล่าวเป็นเทจ็แลว้ ย่อมเป็นความผดิฐาน
แจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนักงานตามมาตรา ๑๓๗ (เรื่องเสรจ็ที ่๘๙๕/๒๕๓๕) 

๔ มาตรา ๑๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่  ๔๑  
ลงวนัที ่๒๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

 

 

 

 

๑๑ 

ถา้การต่อสูห้รอืขดัขวางนัน้ ไดก้ระท าโดยใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรอืขูเ่ขญ็ว่าจะใช้
ก าลงัประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกินสี่พนับาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๓๙  ผูใ้ดข่มขนืใจเจา้พนักงานใหป้ฏบิตักิารอนัมชิอบด้วยหน้าที ่หรอื
ให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษรา้ย  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสีปี่ หรอืปรบัไม่เกนิแปดพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๔๐๕  ถ้าความผิดตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๙  
ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตัง้แต่สามคนขึ้นไป 
ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอัง้ยี่หรอืซ่องโจร ไม่ว่าอัง้ยี่หรอืซ่องโจรนัน้จะมีอยู่
หรอืไม่ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สองปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แต่สี่พันบาทถึง 
สองหมื่นบาท 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิ ด 
ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษหนักกว่าโทษทีก่ฎหมายบญัญตัไิวใ้นสองวรรคก่อนกึง่หนึ่ง 

 

มาตรา ๑๔๑  ผูใ้ดถอน ท าใหเ้สยีหาย ท าลายหรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ซึง่ตราหรอื
เครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการ 
ตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลกัฐานในการยดึ อายดัหรอืรกัษาสิง่นัน้ ๆ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีพ่นับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๔๒  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย หรือ 

ไรป้ระโยชน์ซึ่งทรพัย์สนิ หรอืเอกสารใด ๆ อนัเจา้พนักงานไดย้ดึ รกัษาไว ้หรอืสัง่ใหส่้ง
เพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรอืเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่า เจ้าพนักงาน 

จะรกัษาทรพัย์หรอืเอกสารนัน้ไว้เอง หรือสัง่ให้ผู้นัน้หรือผู้อื่น ส่งหรือรกัษาไว้ก็ตาม  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

 
๕ มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๑๑ ลงวนัที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

พุทธศกัราช ๒๕๑๔ 
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๑๒ 

มาตรา ๑๔๓  ผูใ้ดเรยีก รบัหรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดส าหรบั
ตนเองหรอืผูอ้ื่น เป็นการตอบแทนในการทีจ่ะจูงใจหรอืไดจ้งูใจเจา้พนักงาน สมาชกิสภา
นิติบญัญัตแิห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดัหรอืสมาชกิสภาเทศบาล โดยวธิอีนัทุจรติหรอืผดิ
กฎหมายหรอืโดยอิทธพิลของตนให้กระท าการ หรอืไม่กระท าการในหน้าที่อนัเป็นคุณ
หรอืเป็นโทษแก่บุคคลใด ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดให้ ขอให้หรอืรับว่าจะให้ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่ 
เจา้พนักงาน สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งรฐั สมาชกิสภาจงัหวดัหรือสมาชกิสภาเทศบาล 
เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๔๕  ผูใ้ดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน 
โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มอี านาจกระท าการนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

เจา้พนักงานผูใ้ดไดร้บัค าสัง่มใิหป้ฏิบตักิารตามต าแหน่งหน้าทีต่่อไปแล้ว ยงัฝ่าฝืน
กระท าการใด ๆ ในต าแหน่งหน้าทีน่ัน้ ตอ้งระวางโทษตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคแรกดุจกนั 

 

มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ 
เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดัหรือสมาชิกสภาเทศบาล 
หรอืไม่มสีทิธใิชย้ศ ต าแหน่ง เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ หรอืสิง่ทีห่มายถงึเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
กระท าการเช่นนัน้เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมสีทิธ ิต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอื
ปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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๑๓ 

หมวด ๒ 

ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

   
 

มาตรา ๑๔๗๖  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด  
เบยีดบงัทรพัยน์ัน้เป็นของตน หรอืเป็นของผูอ้ื่นโดยทุจรติ หรอืโดยทุจรติยอมใหผู้อ้ื่นเอา
ทรพัย์นัน้เสยี ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่
สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๘๗  ผู้ใดเป็นเจา้พนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมชิอบ ข่มขนืใจหรอืจูงใจ
เพื่อใหบุ้คคลใดมอบใหห้รอืหามาใหซ้ึ่งทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตัง้แต่สองพันบาท 
ถงึสีห่มื่นบาท หรอืประหารชวีติ 

 

มาตรา ๑๔๙๘  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งรฐั สมาชกิสภา
จงัหวดั หรอืสมาชกิสภาเทศบาล เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด
ส าหรบัตนเองหรอืผู้อื่นโดยมชิอบ เพื่อกระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง
ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืมชิอบดว้ยหน้าที ่ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอื
จ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท หรอืประหารชวีติ 

 

มาตรา ๑๕๐๙  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด 

ในต าแหน่งโดยเหน็แก่ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนไดเ้รยีก รบั หรอืยอมจะรบัไว้
ก่อนทีต่นไดร้บัแต่งตัง้เป็นเจา้พนักงานในต าแหน่งนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึ
ยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

 
๖ มาตรา ๑๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
การกระท าของเจ้าหน้าที่บรหิารงานการเงนิและบญัชี ที่ได้เขยีนเช็คเบิกเงนิเกินกว่าจ านวนเงนิใน

ฎีกาที่ตัง้เบิก แล้วน าไปเบิกเงนิจากธนาคาร และการที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้รบัเงินที่ราษฎรน ามาช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมแล้วไม่น าเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากขององค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเบียดบังเงินดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน การกระท าดงักล่าวทัง้สองกรณีเป็นการกระท าโดยทุจรติเพื่อใหต้นเองได้ประโยชน์ จงึเป็นการ
กระท าผดิทางอาญาตามมาตรา ๑๔๗ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๕๐/๒๕๔๒) 

๗ มาตรา ๑๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๘ มาตรา ๑๔๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๙ มาตรา ๑๕๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๑๔ 

มาตรา ๑๕๑๑๐  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ   
ใชอ้ านาจในต าแหน่งโดยทจุรติ อนัเป็นการเสยีหายแก่รฐั เทศบาล สุขาภบิาลหรอืเจา้ของ
ทรพัย์นัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่
สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๒๑๑  ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน มหีน้าที่จดัการหรอืดูแลกจิการใด เขา้มี
ส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ส าหรบัตนเองหรอืผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนัน้  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๓๑๒  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มหีน้าทีจ่่ายทรพัย ์จ่ายทรพัยน์ัน้เกนิกว่า
ทีค่วรจ่ายเพื่อประโยชน์ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี 
และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๔๑๓  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มหีน้าทีห่รอืแสดงว่าตนมหีน้าทีเ่รยีกเกบ็
หรอืตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรอืเงนิอื่นใด โดยทุจรติเรยีกเก็บหรอืละเว้น
ไม่เรยีกเกบ็ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรอืเงนินัน้ หรอืกระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใด 
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนัน้มิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่า
ทีจ่ะตอ้งเสยี ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่
สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๕๑๔  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มหีน้าทีก่ าหนดราคาทรพัยส์นิหรอืสนิคา้
ใด ๆ เพื่อเรยีกเก็บภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจรติก าหนดราคา
ทรพัย์สนิหรอืสนิค้านัน้ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียมนัน้มติ้องเสีย
หรอืเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สบิปี หรอืจ าคุก
ตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 
๑๐ มาตรา ๑๕๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
การเบกิค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดนิทางในการเดนิทางไปราชการ เป็นการใหส้ทิธแิก่ขา้ราชการ

ไม่ใช่การก าหนดหน้าที่ให้ต้องท าการเบิก ดงันัน้ แม้จะท าโดยทุจรติและเป็นเท็จ ก็ไม่ใช่ความผิดอาญาตาม
มาตรา ๑๕๑ ซึ่งต้องเป็นการกระท าในหน้าที่ราชการของตน (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่
๒๗๔/๒๕๐๘) 

๑๑ มาตรา ๑๕๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๒ มาตรา ๑๕๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๓ มาตรา ๑๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๔ มาตรา ๑๕๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๑๕ 

มาตรา ๑๕๖๑๕  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบญัชตีามกฎหมาย โดยทุจริต 
แนะน า หรอืกระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใด เพื่อใหม้กีารละเวน้การลงรายการในบญัช ี
ลงรายการเทจ็ในบญัช ีแก้ไขบญัช ีหรอืซ่อนเรน้ หรอืท าหลกัฐานในการลงบญัชอีนัจะเป็นผล
ให้การเสียภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียมนัน้มิต้องเสีย หรอืเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสยี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๗๑๖  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือ 

ทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดเป็นเจา้พนักงาน ท าให้เสยีหาย ท าลาย ซ่อนเรน้ เอาไปเสยี หรอื 

ท าใหส้ญูหายหรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ ซึ่งทรพัย์หรอืเอกสารใดอนัเป็นหน้าทีข่องตนทีจ่ะปกครอง
หรอืรกัษาไว้ หรอืยนิยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรบั 

ไม่เกนิหนึ่งหมื่นสีพ่นับาท 

 

มาตรา ๑๕๙  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มหีน้าที่ดูแล รกัษาทรพัย์หรอืเอกสารใด กระท า
การอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่โดยถอน ท าใหเ้สยีหาย ท าลายหรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ หรอืโดยยนิยอม
ใหผู้้อื่นกระท าเช่นนัน้ ซึ่งตราหรอืเครื่องหมายอนัเจา้พนักงานไดป้ระทบัหรอืหมายไวท้ีท่รพัย์
หรือเอกสารนัน้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรกัษาสิ่งนัน้  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มหีน้าที่รกัษาหรอืใชด้วงตราหรอืรอยตรา
ของราชการหรอืของผูอ้ื่น กระท าการอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่โดยใชด้วงตราหรอืรอยตรานัน้ 
หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั ้น ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสี ยหาย 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖๑  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มหีน้าทีท่ าเอกสาร กรอกขอ้ความลงในเอกสาร
หรือดูแลรักษาเอกสาร กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั ้น 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสบิปี และปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 

 

 
๑๕ มาตรา ๑๕๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๖ มาตรา ๑๕๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๑๖ 

มาตรา ๑๖๒  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มหีน้าที่ท าเอกสาร รบัเอกสารหรอืกรอก
ขอ้ความลงในเอกสาร กระท าการดงัต่อไปนี้ในการปฏบิตักิารตามหน้าที ่

(๑) รบัรองเป็นหลกัฐานว่า ตนไดก้ระท าการอย่างใดขึน้ หรอืว่าการอย่างใดได้
กระท าต่อหน้าตนอนัเป็นความเทจ็ 

(๒) รบัรองเป็นหลกัฐานว่า ไดม้กีารแจง้ซึง่ขอ้ความอนัมไิดม้กีารแจง้ 

(๓) ละเวน้ไม่จดขอ้ความซึง่ตนมหีน้าทีต่อ้งรบัจด หรอืจดเปลีย่นแปลงขอ้ความ
เช่นว่านัน้ หรอื 

(๔) รบัรองเป็นหลกัฐานซึ่งขอ้เทจ็จรงิอนัเอกสารนัน้ มุ่งพสิจูน์ความจรงิอนัเป็น
ความเทจ็ 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิเจด็ปี และปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นสีพ่นับาท 

 

มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลขหรือ
โทรศพัท ์กระท าการอนัมชิอบดว้ยหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) เปิด หรอืยอมใหผู้อ้ื่นเปิด จดหมายหรอืสิง่อื่นทีส่่งทางไปรษณียห์รอืโทรเลข 

(๒) ท าใหเ้สยีหาย ท าลาย ท าใหส้ญูหาย หรอืยอมใหผู้อ้ื่นท าใหเ้สยีหาย ท าลาย
หรอืท าใหส้ญูหาย ซึง่จดหมายหรอืสิง่อื่นทีส่่งทางไปรษณียห์รอืโทรเลข 

(๓) กกั ส่งให้ผดิทาง หรอืส่งใหแ้ก่บุคคลซึ่งรูว้่ามใิช่เป็นผู้ควรรบั ซึ่งจดหมาย 
หรอืสิง่อื่นทีส่่งทางไปรษณียห์รอืโทรเลข หรอื 

(๔) เปิดเผยขอ้ความทีส่่งทางไปรษณีย ์ทางโทรเลข หรอืทางโทรศพัท ์

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖๔  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน รูห้รอือาจรูค้วามลบัในราชการ กระท าโดย
ประการใด ๆ อนัมชิอบดว้ยหน้าที ่ใหผู้อ้ื่นล่วงรูค้วามลบันัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖๕  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มหีน้าทีป่ฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
หรอืค าสัง่ ซึง่ไดส้ัง่เพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ป้องกนัหรอืขดัขวางมใิหก้ารเป็นไป
ตามกฎหมายหรอืค าสัง่นัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกินสองพนับาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖๖  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน ละทิง้งานหรอืกระท าการอย่างใด ๆ เพื่อให้
งานหยุดชะงกัหรือเสียหาย โดยร่วมกระท าการเช่นนั ้นด้วยกันตัง้แต่ห้าคนขึ้นไป  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

 

 

 

 

๑๗ 

ถ้าความผิดนัน้ได้กระท าลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน 
เพื่อบงัคบัรฐับาลหรอืเพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสบิปี และ
ปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 

 

ลกัษณะ ๓ 

ความผดิเกีย่วกบัการยตุธิรรม 

   
 

หมวด ๒ 

ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม 

   
 

มาตรา ๒๐๐  ผู้ใดเป็นเจา้พนักงานในต าแหน่งพนักงานอยัการ ผูว้่าคด ีพนักงาน
สอบสวนหรอืเจ้าพนักงานผู้มอี านาจสบืสวนคดอีาญาหรอืจดัการให้เป็นไปตามหมายอาญา 
กระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใด ๆ ในต าแหน่งอนัเป็นการมชิอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดมใิห้ต้องโทษ หรอืให้รบัโทษน้อยลง ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หกเดือนถึงเจ็ดปี 
และปรบัตัง้แต่หนึ่งพนับาทถงึหนึ่งหมื่นสีพ่นับาท 

ถ้าการกระท าหรือไม่กระท านัน้ เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้อง 

รบัโทษ รบัโทษหนักขึน้ หรอืต้องถูกบงัคบัตามวธิกีารเพื่อความปลอดภยั ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตลอดชวีติ หรอืจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๒๐๑๑๗  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอยัการ ผูว้่าคด ี
หรอืพนักงานสอบสวน เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบเพื่อกระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้จะชอบ
หรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต  
และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท หรอืประหารชวีติ 

 

มาตรา ๒๐๒๑๘  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอยัการ ผูว้่าคด ี
หรือพนักงานสอบสวน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด ๆ ในต าแหน่ง โดยเห็นแก่
ทรพัย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรยีก รบั หรือยอมจะรบัไว้ก่อนที่ตนได้รบัแต่งตัง้ 

ในต าแหน่งนัน้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่
สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท หรอืประหารชวีติ 

 
๑๗ มาตรา ๒๐๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๘ มาตรา ๒๐๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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 ๑๘ 

พระราชบญัญตั ิ

มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา เวน้แต่บทบญัญตัใินหมวด ๒ การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ใหม้ผีลใชบ้งัคบั
เมื่อพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๑ ก/หน้า ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ 
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๑๙ 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ทุจรติในภาครฐั” หมายความว่า ทุจรติต่อหน้าทีห่รอืประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

“ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 

ในต าแหน่งหรอืหน้าที ่หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจท าให้
ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรอืหน้าที่ทัง้ที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นัน้ หรือใช้อ านาจ 

ในต าแหน่งหรอืหน้าที ่ ทัง้นี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบส าหรบัตนเองหรอื
ผูอ้ื่น หรอืกระท าการอนัเป็นความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมายอื่น 

“ประพฤติมชิอบ” หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรอืหน้าที่อนัเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรทีี่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรบั 
การเกบ็รกัษา หรอืการใชเ้งนิหรอืทรพัยส์นิของแผ่นดนิ 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ 

“เจา้หน้าทีข่องรฐั” หมายความว่า เจา้หน้าทีข่องรฐัตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรฐั
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บรหิารระดบัสูง ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ 

(๒) ผูพ้พิากษาและตุลาการ 

(๓) พนักงานอยัการ 

(๔) ผูบ้รหิารท้องถิ่น รองผู้บรหิารท้องถิน่ ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถิ่น และสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) เจ้าหน้าที่ของรฐัในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรฐัธรรมนูญ  
และองคก์รอสิระจากการควบคุมหรอืก ากบัของฝ่ายบรหิารทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนูญ 

(๖) เจ้าหน้าที่ของรฐัในส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ในภาครฐั 

(๗) เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งกระท าความผิดในลกัษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เหน็สมควรด าเนินการ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๘) เจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่ร่วมกระท าความผดิกบับุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) 
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๒๐ 

“ผู้กล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งไดร้บัความเสยีหายจากการกระท าการทุจรติ 
ในภาครฐัของเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืได้พบเห็นการทุจรติในภาครฐัของเจา้หน้าที่ของรฐั
และไดก้ล่าวหาตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี้ 

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัว่าไดก้ระท าการทุจรติในภาครฐั
อนัเป็นมูลที่จะน าไปสู่การไต่สวนขอ้เท็จจรงิตามพระราชบญัญัตินี้ และให้หมายความ
รวมถงึตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนุนในการกระท าดงักลา่วดว้ย 

“ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ” หมายความว่า แสวงหา รวบรวม และการด าเนินการอื่นใด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้เท็จจรงิและพยานหลกัฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพสิูจน์
เกีย่วกบัการทุจรติในภาครฐัของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 
และใหห้มายความรวมถงึประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัดว้ย 

“พนักงาน ป.ป.ท.” หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ซึ่ ง
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัแต่งตัง้จากขา้ราชการพลเรอืน
ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับไม่ต ่ ากว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่ าให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

“เจา้หน้าที ่ป.ป.ท.” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติในภาครฐัแต่งตัง้จากขา้ราชการพลเรอืนหรอืพนักงานราชการใหป้ฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐั 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติในภาครฐั 

“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 

 

มาตรา ๔  ให้นายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบยีบ และประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้๒ 

 

 
๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒๑ 

ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัมอี านาจออก
ระเบยีบและประกาศกบัแต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าที่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

ระเบยีบและประกาศตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองที่มผีลเป็นการทัว่ไปเมื่อได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

   
 

มาตรา ๕  ใหม้คีณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั เรยีก
โดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการ
อื่นอีกห้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่ งตั ้งตามมาตรา ๕/๑ และมีเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง๓ 

ใหเ้ลขาธกิารเป็นเลขานุการ และใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตัง้ขา้ราชการใน
ส านักงานจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

มใิหน้ าบทบญัญตัใินมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบั
กบัเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติที่เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง 

 

มาตรา ๕/๑๔  เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหาและคดัเลือกกรรมการ ให้ด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในการสรรหากรรมการ ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๔) องค์กรละหา้คน ภายในสามสบิวนันับ
แต่วนัที่มเีหตุท าให้ต้องมกีารสรรหาและคดัเลือกกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
คดัเลอืก ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการสรรหาเพื่อแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง ใหอ้งคก์ร
ดงักลา่วแต่ละองคก์รเสนอรายชื่อเท่าจ านวนกรรมการทีว่่างลง 

 
๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒๒ 

(๒) ให้มคีณะกรรมการคดัเลอืก ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานศาลรฐัธรรมนูญ และประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิ เป็นกรรมการ
คดัเลอืก โดยใหเ้ลอืกกนัเองเป็นประธานกรรมการคดัเลอืกคนหนึ่ง ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ารง
ต าแหน่งใดหรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ท้ าการแทน ผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทน หรอื
ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งนัน้ ท าหน้าทีก่รรมการคดัเลอืกแทน 

(๓) ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกพจิารณาคดัเลอืกบุคคลเป็นกรรมการจากรายชื่อ
บุคคลตาม (๑) ใหไ้ดจ้ านวนตามทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ 

(๔) ในกรณีทีค่ณะกรรมการคดัเลอืกคดัเลอืกบุคคลได้ไม่ครบจ านวนตาม (๓) 
ให้แจง้ให้องค์กรตาม (๑) แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวน
กรรมการทีย่งัขาดอยู่ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่มกีารคดัเลอืกบุคคลไดไ้ม่ครบจ านวน
ดังกล่าว และให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมตาม (๓) เป็น
กรรมการเพิม่เตมิจากทีม่กีารคดัเลอืกบุคคลเป็นกรรมการไวแ้ลว้ 

(๕) เมื่อได้มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจ านวนแล้ว ให้ผู้ได้รับ
คดัเลือกเป็นกรรมการประชุมเลือกกันเองเพื่อเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้
คณะกรรมการคดัเลอืกแจ้งรายชื่อผู้ได้รบัคดัเลอืกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานตามมาตรา ๗ วรรคสอง รวมทัง้ความยนิยอมของบุคคลดงักล่าว
ต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแต่งตัง้ต่อไป 

หลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคดัเลอืกก าหนด 

 

มาตรา ๖  กรรมการตอ้ง 

(ก) มคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๒) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

(๓) มสีญัชาตไิทย 

(๔) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปี 

(๕) เป็นหรอืเคยเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
ผูพ้พิากษาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรอืรบัราชการหรอืเคยรบั
ราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองอยัการสูงสุด อธบิดหีรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางบรหิารใน
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๒๓ 

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่ ากว่า
ศาสตราจารย ์

(ข) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผูม้ตี าแหน่งในพรรคการเมอืง 

(๒) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๓) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๔) ตอ้งคุมขงัอยู่โดยหมายของศาลหรอืโดยค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

(๕) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๗) ต้องค าพ ิพากษาให้จ าคุก แม้คด ีนั น้จะยงัไม่ถ ึงที ่สุดหรือม ีการ 
รอการลงโทษ หรือเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ 
ในความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรฐั
หรอืรฐัวสิาหกจิ 

(๙) เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

(๑๐) เคยถูกวุฒสิภามมีตใิหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๗  ผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตอ้ง 

(๑) ไม่เป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั 

(๒) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งหาผลก าไรหรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั หรอืเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 

(๓) ไม่ประกอบวชิาชพีอสิระอื่นใด 

(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๕) ไม่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ เวน้แต่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะรฐัมนตรจีะเสนอบุคคลซึ่งไม่มลีกัษณะตามวรรคหนึ่ง
เพื่อขอความเหน็ชอบต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภากไ็ด ้แต่เมื่อสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว คณะรฐัมนตรจีะแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวได้เมื่อบุคคลนัน้ 

ไดล้าออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) หรอื (๕) หรอืแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นที่เชื่อ
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๒๔ 

ได้ว่าตนเลกิประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล้ว ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัที่
ได้รบัความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว ถ้าผู้นัน้มิได้ลาออกหรือ 
เลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั ้นไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา และให้คณะรฐัมนตรดี าเนินการเสนอ
บุคคลเขา้มาใหม่แทนเพื่อขอความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา 

 

มาตรา ๘  กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ ผูซ้ึ่งพน้จากต าแหน่ง
แลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อกีได ้แต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

ในกรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการ
ใหม ่ใหก้รรมการนัน้ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะไดแ้ต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 

มาตรา ๙๕  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มอีายุครบเจด็สบิหา้ปี 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๖ หรอืมาตรา ๗ 

(๕) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติว่ากระท าการทุจรติต่อหน้าที่หรอืมีทรพัย์สิน
เพิม่ขึน้ผดิปกตหิรอืร ่ารวยผดิปกตหิรอืจงใจไม่ยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ
และเอกสารประกอบ หรอืจงใจยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสาร
ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๖) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตสิองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่ี
อยู่ใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืหย่อนความสามารถ 

ในกรณีมีปัญหาว่ากรรมการผู้ ใดต้องพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) หรือไม่  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูว้นิิจฉยั 

การพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหน้ าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงทราบ 

 

 
๕ มาตรา ๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๒๕ 

มาตรา ๑๐๖  ในกรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ และยงัมไิดแ้ต่งตัง้
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ใหก้รรมการเท่าทีเ่หลอือยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มอียู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ 
ไม่ถงึหา้คน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือก
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการที่
ได้รบัแต่งตัง้ใหม่จะเขา้รบัหน้าที่ และให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๕/๑ (๕) มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ให้ถือว่ากรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดให้ต้องยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิตามพระราชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 

มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องมกีรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 

มาตรา ๑๓  การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั ้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว  
กรณีดงักล่าวนี้จะท าหนังสอืแจง้นัดเฉพาะกรรมการทีไ่ม่ไดม้าประชุมกไ็ด ้

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  
ซึง่ประธานกรรมการจะนดัประชุมเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และเพื่อรกัษา
ความเรยีบรอ้ยในการประชุมใหป้ระธานกรรมการมอี านาจออกค าสัง่ใดๆ ตามความจ าเป็นได ้

ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ
ทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

มาตรา ๑๕  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ไม่ว่าเป็นการลงมตใินการวนิิจฉยัหรอืใหค้วามเหน็ชอบตามบทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญตันิี้ 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ ากัน  
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 
๖ มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๒๖ 

 

มาตรา ๑๖  ในการประชุมตอ้งมรีายงานการประชุมเป็นหนังสอื 

ถา้มคีวามเหน็แยง้ใหบ้นัทกึความเหน็แยง้พรอ้มทัง้เหตุผลไวใ้นรายงานการประชุม 
และถา้กรรมการฝ่ายขา้งน้อยเสนอความเหน็แยง้เป็นหนังสอืกใ็หบ้นัทกึไวด้ว้ย 

 

มาตรา ๑๗  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพฒันาการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

ในภาครฐัต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑/๑)๗ ก ากบัดูแลส านักงานในการส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนั
เพื่อมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

(๒) เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการปรบัปรุงกฎหมาย 
กฎ ขอ้บงัคบั หรอืมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 

(๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่
ของรฐัซึ่งต้องยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๔) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท าการทุจรติในภาครฐัของ
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

(๕) ไต่สวนข้อเท็จจรงิและสรุปส านวนพร้อมทัง้ความเห็นส่งพนักงานอยัการ
เพื่อฟ้องคดอีาญาต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั 

(๖) จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อ
สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบดว้ย 

(๗) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มอบหมาย 

(๘) ปฏบิตักิารอื่นตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืการอื่นใดเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐัตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 

 
๗ มาตรา ๑๗ เพิม่โดยพระราชบญัญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๒๗ 

มาตรา ๑๘  ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๑๗ (๔) และ (๕) ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มอี านาจดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือ
หน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งมาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็น
หนงัสอื หรอืส่งบญัชเีอกสารหรอืหลกัฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรอืเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็น
หนงัสอื หรอืส่งบญัชเีอกสารหรอืหลกัฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรอืเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มเีขตอ านาจออกหมายเพื่อเขา้ไปในเคหสถาน สถานที่
ท าการหรอืสถานที่อื่นใด รวมทัง้ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึ้น
และพระอาทติยต์กหรอืในระหวา่งเวลาทีม่กีารประกอบกจิการเพื่อตรวจสอบ คน้ ยดึ หรอื
อายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน
ข้อเท็จจริง และหากยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดงักล่าวให้สามารถด าเนินการ
ต่อไปไดจ้นกว่าจะแลว้เสรจ็ 

(๔) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ความ
ช่วยเหลอืสนบัสนุนหรอืเขา้ร่วมปฏบิตัหิน้าทีไ่ดต้ามความเหมาะสม โดยใหห้น่วยงานของ
รฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัปฏบิตักิารตามทีข่อไดต้ามสมควรแก่กรณี 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรอื
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได้  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๙๘  เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแจง้ใหห้น่วยงานใดด าเนนิการจดัใหก้รรมการ เลขาธกิาร หรอื
อนุกรรมการหรอืพนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหไ้ต่สวนขอ้เทจ็จรงิ เขา้ถงึขอ้มูล
เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องที่
กล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนขอ้เท็จจรงิ หรอืเพื่อประโยชน์ในการพจิารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได ้

 
๘ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒๘ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการ เลขาธิการ อนุกรรมการ หรือ
พนักงาน ป.ป.ท. จะขอเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด แต่ต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย ระเบยีบ 
หรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานนัน้  

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีทีก่รรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หน้าที่ 
ป.ป.ท. ผูใ้ดมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในเรื่องใด คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
อาจมมีติมใิห้ผู้นัน้เขา้ร่วมด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจรงิ พิจารณา หรอืวนิิจฉัยเรื่องนัน้ 
แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีทีก่รรมการผูใ้ดถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากระท า
การทุจริตต่อหน้าที่หรอืร ่ารวยผิดปกติหรอืมีทรพัย์สนิเพิ่มขึ้นผดิปกติ และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติรบัค ากล่าวหาไว้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ การปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการผูน้ัน้
ต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
ก าหนดใหก้รรมการผูน้ัน้ยุตกิารปฏบิตัหิน้าทีไ่วก้่อนกไ็ด ้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป .ป.ช . มีมติว่าค ากล่าวหาไม่มีมูลความผิด  
ใหก้รรมการทียุ่ตกิารปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่งมสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นในระหว่างทียุ่ตกิารปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็จ านวน 

 

มาตรา ๒๒  ให้กรรมการได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน 
อย่างอื่นตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

ใหก้รรมการโดยต าแหน่งไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

ใหอ้นุกรรมการไดร้บัเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามระเบยีบที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด 
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๒๙ 

หมวด ๒ 

การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

   
 

มาตรา ๒๓  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีดงัต่อไปนี้ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

(๑) เมื่อไดร้บัการกล่าวหาตามมาตรา ๒๔ 

(๒) เมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดกระท าการทุจรติในภาครฐั 

(๓) เมื่อไดร้บัเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐ 

(๔) เมื่อไดร้บัเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

บทบญัญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบักบักรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืบุคคลอื่น
เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นับสนุนดว้ย 

 

มาตรา ๒๓/๑๙  ในการพจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าจะรับหรอืไม่รบั 
หรอืสัง่จ าหน่ายเรื่องตามมาตรา ๒๗ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. สัง่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสาม
เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องกล่าวหา 

ก่อนด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจรงิตามมาตรา ๒๓ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจ
มอบหมายใหเ้ลขาธกิารด าเนินการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในเรื่อง
กล่าวหานัน้เพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริงเพยีงพอต่อการไต่สวนขอ้เท็จจรงิต่อไปก็ได้  ในการนี้ 
เลขาธกิารอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นผู้ด าเนินการ
แทนกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๓/๒๑๐  ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธกิารไต่สวนขอ้เทจ็จรงิเป็นเบื้องต้นแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วน าเสนอส านวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาตาม
มาตรา ๓๙ ต่อไป 

 
๙ มาตรา ๒๓/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐ มาตรา ๒๓/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓๐ 

เลขาธกิารอาจมอบหมายใหพ้นักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิตาม
วรรคหนึ่งกไ็ด ้

เพื่ อประโยชน์ในการไต่สวนข้อ เท็จจริงตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง  
ใหเ้ลขาธกิารมอี านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งดว้ย 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการมอบหมายใหไ้ต่สวนขอ้เทจ็จรงิเบื้องต้น
แทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. และการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจรงิของเลขาธิการและ
พนักงาน ป.ป.ท. ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๒๔  การกล่าวหาเจา้หน้าที่ของรฐัว่ากระท าการหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการ
กระท าการทุจรติในภาครฐั จะท าดว้ยวาจาหรอืท าเป็นหนังสอืกไ็ด ้

ในกรณีทีก่ล่าวหาดว้ยวาจา ใหพ้นักงาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. บนัทกึ 
ค ากล่าวหาและจดัให้ลงลายมอืชื่อผู้กล่าวหาในบนัทึกการกล่าวหานัน้ไว้ และในกรณีที ่
ผูก้ล่าวหาไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน ห้ามไม่ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หน้าที่ ป.ป.ท. 
เปิดเผยชื่อหรอืทีอ่ยู่ รวมทัง้หลกัฐานอื่นใดทีเ่ป็นการส าแดงตวัของผูก้ล่าวหา 

ในกรณีที่กล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้กล่าวหาจะต้องลงชื่อและที่อยู่ของตน แต่หาก 
ผูก้ล่าวหาจะไม่ลงชื่อและทีอ่ยู่ของตนต้องระบุพฤติการณ์แห่งการกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐั 
ซึ่งถูกกล่าวหาและพยานหลกัฐานเบื้องต้นไว้ให้เพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจรงิ
ต่อไปได ้

 

มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกล่าวหาที่รับไว้ดังต่อไปนี้ 
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการต่อไป 

(๑) เรื่องกล่าวหาบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรฐั แต่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๒) เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐัที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ว่ากระท าความผดิร่วมกบับุคคลซึ่งมใิช่เจ้าหน้าที่ของรฐั แต่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓) เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พจิารณา 

ในกรณีเรื่องกล่าวหาตาม (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดด้ าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  ทัง้นี้  คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือส านวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบ
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๓๑ 

รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือจะด าเนินการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิใหม่กไ็ด ้

 

มาตรา ๒๖  หา้มมใิหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. รบัหรอืพจิารณาเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. รบัไวพ้จิารณาหรอืไดว้นิิจฉยัเสรจ็เดด็ขาดแลว้ 

(๒ ) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิ จฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มี
พยานหลกัฐานใหม่ซึง่เป็นสาระส าคญัแห่งคด ี

(๓) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาล
ประทบัฟ้องหรอืพพิากษาหรอืมคี าสัง่เสรจ็เดด็ขาดแลว้โดยไม่มกีารถอนฟ้องหรอืทิ้งฟ้อง 
หรอืเป็นกรณีทีศ่าลยงัไม่ไดว้นิิจฉยัในเนื้อหาแห่งคด ี

(๔) เรื่องทีผู่ถู้กกล่าวหาพน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัก่อนถูกกล่าวหาเกนิกว่าหา้ปี 

 

มาตรา ๒๗  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รบัหรอืสัง่จ าหน่ายเรื่องที่มลีกัษณะ
ดงัต่อไปนี้กไ็ด ้

(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรอืระบุพฤติการณ์แห่งการกระท าที่ชดัเจน
เพยีงพอทีจ่ะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิได ้

(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วนัเกิดเหตุจนถึงวนัที่มกีารกล่าวหาและ
เป็นเรื่องทีไ่ม่อาจหาพยานหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิต่อไปได ้

(๓) เรื่องทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็ว่าไม่ใช่เป็นการกระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

(๔) เรื่องที่องค์กรบรหิารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรฐัก าลังพิจารณาอยู่หรือ 

ไดพ้จิารณาเป็นทียุ่ตแิลว้ และไม่มเีหตุแสดงใหเ้หน็ว่าการพจิารณานัน้ไม่ชอบ 

 

มาตรา ๒๘  เรื่องใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่รบัหรอืสัง่จ าหน่ายตามมาตรา ๒๗ 
(๑) (๒) หรอื (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรให้แจ้งผู้บงัคบับัญชาของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูถู้กกล่าวหาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยเรว็และแจง้ผลการด าเนินการ
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท ทราบ 

 

มาตรา ๒๙  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธกิารเป็นผู้พจิารณารบั
หรอืไม่รบัเรื่องใดไวพ้จิารณาตามมาตรา ๒๖ หรอืมาตรา ๒๗ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ทราบ  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ให้ด าเนินคดกีบัเจา้หน้าที่ของรฐัตามพระราชบญัญตัินี้ อนัเนื่องมาจากการกระท าการทุจรติ
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๓๒ 

ในภาครฐั ใหพ้นักงานสอบสวนส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่
มกีารรอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษเพื่อด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. อาจแจง้ใหพ้นักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเสยีก่อนและส่งส านวนการสอบสวน
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะถอืว่าส านวน
การสอบสวนดังกล่าวทั ้งหมดหรือบางส่วนเป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กไ็ด ้

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ งให้ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานอื่นของรฐัที่เกี่ยวข้องท าความตกลงกับส านักงาน 

โดยก าหนดขัน้ตอนและวธิปีฏิบตัิต่าง ๆ รวมถึงการจดัท าส านวนการสอบสวน การควบคุมตัว 
การปล่อยชัว่คราว และการด าเนินการอื่น ๆ เพื่อถอืปฏบิตัริ่วมกนั 

 

มาตรา ๓๐/๑๑๑  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ตามมาตรา ๓๐ โดยไดม้กีารควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาไวแ้ล้ว ใหพ้นักงาน ป.ป.ท. 
มอี านาจควบคุมและพจิารณาสัง่ค ารอ้งขอปล่อยชัว่คราวผูถู้กกล่าวหาทีถู่กควบคุมตวันัน้
ไดเ้ช่นเดยีวกบัพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

การปล่อยชัว่คราวตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญาก าหนด 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการฟ้องคด ีพนักงาน ป.ป.ท. อาจยื่นค ารอ้งขอหมายขงัผูถู้กกล่าวหาต่อ
ศาลได้ หากกรณีที่มกีารควบคุมตวัผู้ถูกกล่าวหาไวใ้นอ านาจของศาลแล้ว ให้พนักงาน 
ป.ป.ท. มีอ านาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป โดยให้มอี านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
พนักงานอยัการ แลว้แต่กรณี 

 

 
๑๑ มาตรา ๓๐/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓๓ 

มาตรา ๓๑  เรื่องที่พนักงานสอบสวนส่งมายงัคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา ๓๐ 
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ส่งเรื่องกลบัไปยงัพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาต่อไป 

(๑) เรื่องทีไ่ม่ใช่กรณีตามมาตรา ๒๓ 

(๒) เรื่องทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ตอ้งหา้มมใิหร้บัหรอืพจิารณาตามมาตรา ๒๖ 
(๑) (๒) และ (๓) 

(๓) เรื่องทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ตอ้งหา้มมใิหร้บัหรอืพจิารณาตามมาตรา ๒๖ (๔) 
ในกรณีตาม (๑) และ (๓) ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาด าเนนิการต่อไป 

 

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ 
ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิแทนหรอืมอบหมายใหพ้นักงาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หน้าที ่ป.ป.ท. ด าเนินการ
แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจรงิหรอืมูลความผิดก็ได ้ 
โดยค านึงถงึความเหมาะสมและระดบัและต าแหน่งของผูถู้กกล่าวหาดว้ย 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตัง้จากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริต 

และมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๓๓๑๒  (ยกเลกิ)  
 

มาตรา ๓๔  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตัง้บุคคลเป็นทีป่รกึษาหรอืผู้เชีย่วชาญ
เพื่อให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิหรอืด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แลว้แต่กรณี 

การแต่งตัง้ที่ปรึกษาหรอืผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด โดยใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 
๑๒ มาตรา ๓๓ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓๔ 

ที่ปรกึษาหรอืผู้เชี่ยวชาญ มีสทิธไิด้รบัค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และ
สิทธิประโยชน์อื่นตามระเบีย บส านั กนายกรัฐมนตรีโดยความ เห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั๑๓  

 

มาตรา ๓๕  ห้ามมิให้แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้ เป็นอนุกรรมการ 
พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หน้าที ่ป.ป.ท. ในการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

(๑)๑๔ รู้เห็นเหตุการณ์หรอืเคยสอบสวนหรอืพิจารณาเกี่ยวกบัเรื่องที่กล่าวหา  
ในฐานะอื่นทีม่ใิช่ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หน้าที ่ป.ป.ท. มาก่อน 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีก่ล่าวหา 

(๓) มสีาเหตุโกรธเคอืงกบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 

(๔) เป็นผูก้ล่าวหา หรอืผูถู้กกล่าวหา หรอืเป็นคู่สมรส บุพการ ีผูส้บืสนัดานหรอื
พีน้่องร่วมบดิามารดาหรอืร่วมบดิาหรอืมารดากบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถ้กูกล่าวหา 

(๕) มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิในฐานะญาติ หรอืเป็นหุ้นส่วน หรอืมีผลประโยชน์
ร่วมกนัหรอืขดัแยง้กนัทางธรุกจิกบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะคดัคา้นอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หน้าที ่ป.ป.ท. 
ซึ่ งมีเหตุตามวรรคหนึ่ งก็ได้  โดยยื่นค าร้อ งต่อคณะกรรมการ ป .ป .ท . และให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. วนิิจฉัยโดยพลนั ในระหว่างที่รอการวนิิจฉัยของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึ่งถูกคดัค้านระงบั
การปฏบิตัหิน้าทีไ่วพ้ลางก่อน 

 

มาตรา ๓๖  ในการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ใหแ้จง้ขอ้กล่าวหาแก่ผูถู้กกล่าวหาทราบ
และก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดง
พยานหลกัฐานหรอืน าพยานบุคคลมาใหถ้อ้ยค าประกอบการชีแ้จง  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

ในการชี้แจงขอ้กล่าวหาและการให้ถ้อยค า ผู้ถูกกล่าวหามสีทิธนิ าทนายความ
หรอืบุคคลซึง่ผูถู้กกล่าวหาไวว้างใจเขา้ฟังการชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค าของตนได ้

 

 
๑๓ มาตรา ๓๔ วรรคสาม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔ มาตรา ๓๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓๕ 

มาตรา ๓๗  ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีติว่าเจา้หน้าที่ของรฐัผูใ้ดกระท าการ
ทุจรติในภาครฐั ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตวิ่าการที่เจา้หน้าทีข่องรฐัผูถู้กกล่าวหายงัอยู่
ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง สมควรสัง่พักราชการ  
พักงานหรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหานั ้นไว้ก่อน  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาด าเนินการสัง่พกัราชการ 
พกังานหรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบงัคับ 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลทีใ่ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าทีข่องรฐัผูถู้กกล่าวหานัน้ 

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ของรฐัไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอเรื่องต่อนายกรฐัมนตรใีนฐานะหัวหน้ารฐับาลเพื่อพิจารณา 
เมื่อนายกรฐัมนตรวีนิิจฉยัประการใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการไปตามค าวนิิจฉยันัน้ 

ในกรณีที่ผลการไต่สวนขอ้เท็จจรงิปรากฏว่าขอ้กล่าวหาเจา้หน้าที่ของรฐัผูน้ัน้
ไม่มมีลู ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งใหผู้้บงัคบับญัชาของเจา้หน้าที่ของรฐัผู้นัน้ทราบ
ภายในเจด็วนันับแต่วนัทีม่มีต ิและใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้
กลบัเขา้รบัราชการหรอืกลบัเขา้ท างานตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบัแก่
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ 

 

มาตรา ๓๘  หา้มมใิหก้รรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หน้าที ่
ป.ป.ท. กระท าการใด ๆ อนัเป็นการล่อลวงหรอืขูเ่ขญ็ หรอืใหส้ญัญากบัผูถู้กกล่าวหาหรอื
พยาน เพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้ใหถ้อ้ยค าใดๆ ในเรื่องทีไ่ต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

ถอ้ยค าใดทีไ่ดม้าโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่งไม่อาจรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานได ้

 

มาตรา ๓๙  เมื่อด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิเสรจ็แล้ว ใหจ้ดัท าส านวนการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสัง่ให้มีการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิหรอืตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนขอ้เทจ็จรงิใหม่กไ็ด ้

 

มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดกระท าการ
ทุจริตในภาครฐั และเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและ
เอกสารที่มีอยู่พร้อมทัง้ความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั ้งถอดถอน 
ผูถู้กกล่าวหาผู้นัน้ เพื่อพจิารณาโทษทางวนิัยตามฐานความผดิทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มี
มติโดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ 
ผูถู้กกล่าวหา ใหถ้อืว่ารายงาน เอกสาร และความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส านวน
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๓๖ 

การสอบสวนทางวนิัยของคณะกรรมการสอบสวนวนิัย ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหานัน้ ๆ แลว้แต่กรณี 

ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย  
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระท าผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหา  
ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  
ป.ป.ท. ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่อ่ไป 

 

มาตรา ๔๑  เมื่อไดร้บัรายงานตามมาตรา ๔๐ ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูม้อี านาจ
แต่งตัง้ถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ เรื่องและ 
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนส่งส าเนาค าสัง่ลงโทษดังกล่าว 
ไปใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกค าสัง่ 

 

มาตรา ๔๒  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนผู้ ใดละเลย 
ไม่ด าเนินการตามมาตรา ๔๑ ให้ถือว่าผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนผู้นัน้
กระท าความผดิวนิัยหรอืกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคลของผูถู้กกล่าวหานัน้  ๆ

 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ด าเนินการทางวนิัย
ตามมาตรา ๔๑ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัยของ
ผูบ้งัคบับญัชาตามมาตรา ๔๑ ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เหมาะสมใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอ
ความเห็นไปยงันายกรฐัมนตร ีและให้นายกรฐัมนตรีมอี านาจสัง่การตามที่เห็นสมควร 
หรอืในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล
ส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืคณะกรรมการทีท่ าหน้าทีบ่รหิารรฐัวสิาหกจิ หรอืผูส้ ัง่แต่งตัง้
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้มีการด าเนินการที่ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปกไ็ด ้
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๓๗ 

มาตรา ๔๔๑๕  ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๔๑ จะใช้สิทธิอุทธรณ์
ดุลพนิิจในการก าหนดโทษของผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ย
การบรหิารงานบุคคลส าหรบัผู้ถูกกล่าวหานัน้ ๆ กไ็ด ้ ทัง้นี้ ต้องใชส้ทิธดิงักล่าวภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัทราบค าสัง่ดงักล่าว 

 

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามมาตรา ๔๐ เป็น
ความผดิทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทัง้ส านวนการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิ รายงาน เอกสาร และความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหพ้นักงานอยัการ
ด าเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่าการด าเนินการและส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการสอบสวนและส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นว่าข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ได้รับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได ้ 
ให้พนักงานอยัการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพื่อไต่สวนขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติม 
โดยใหร้ะบุขอ้ที่ไม่สมบูรณ์นัน้ใหค้รบถ้วนในคราวเดยีวกนั ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จะร่วมกบัอยัการสงูสุดตัง้คณะท างานร่วมกนัเพื่อไต่สวนขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิกไ็ด ้

ในกรณีที่พนักงานอยัการเห็นควรสัง่ไม่ฟ้อง แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ยนืยนัใหฟ้้อง ใหส่้งเรื่องใหอ้ยัการสงูสุดวนิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของอยัการสงูสุดใหเ้ป็นทีสุ่ด 

บทบญัญัติในมาตรานี้ให้น ามาใช้บงัคบัในกรณีที่พนักงานอยัการยื่นอุทธรณ์ 
ฎกีา หรอืถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎกีา โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสัง่ฟ้องและจ าเป็นต้องน าตัวผู้ถูกกล่าวหา 
ไปศาลให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานอยัการตามเวลาที่ก าหนดและในกรณี 

มคีวามจ าเป็นต้องจบัตวัผูถู้กกล่าวหา ใหพ้นักงานอยัการแจง้พนักงานฝ่ายปกครองหรอื
ต ารวจที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ที่ผูถู้กกล่าวหามีภูมิล าเนาหรอืที่อยู่เป็นผู้ด าเนินการ 

 
๑๕ การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔  

แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มิได้มีผลเป็นการลบล้างอ านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตฯ แต่อย่างใด เนื่องจากการก าหนดโทษตามมาตรา ๔๔ ดังกล่าวนั ้น  
เป็นการใช้ดุลยพนิิจของผู้บงัคบับญัชาในการก าหนดโทษทางวนิัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา แต่การพิจารณา 
ของคณะกรรมการ ก.พ.ค. เป็นการพิจารณาในประเด็นกระบวนการในการออกค าสัง่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๔/๒๕๖๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๘ 

และเพื่อการนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผูถู้กกล่าวหา พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจดงักล่าว มอี านาจรอ้งขอต่อศาลที่มเีขต
อ านาจเหนือทอ้งทีน่ัน้ใหอ้อกหมายจบัได ้ ทัง้นี้ ใหน้ าบทบญัญตัเิรื่องการจบั การขงัและ
การปล่อยตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาใชบ้งัคบั 

ในกรณีทีม่กีารจบักุม ใหพ้นักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจส่งตวัผู้ถูกจบัพรอ้ม
ทัง้บนัทกึการจบัไปยงัศาลแลว้แจง้ใหพ้นักงานอยัการทราบภายในสีส่บิแปดชัว่โมง 

 

มาตรา ๔๗๑๖  กรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในอ านาจศาลทหาร ในการ
ด าเนินคดอีาญาตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอยัการทหาร  
ในกรณีเช่นนัน้อ านาจของอยัการสูงสุดตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ให้เป็นอ านาจของ
เจา้กรมพระธรรมนูญ 

 

มาตรา ๔๘  ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควร
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา และเป็นกรณีที่
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ตอ้งยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิไวต้่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แล้ว ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอความร่วมมอืจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหส่้ง
บัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้มาให้ตรวจสอบได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูถู้กกล่าวหามไิด้เป็นผูท้ีต่้องยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ
ไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอี านาจสัง่ใหเ้จ้าหน้าที่ของรฐั 
ผู้นัน้ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ 
นิตภิาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก าหนดได ้

ในการไต่สวนตามวรรคหนึ่งหรอืในกรณีอื่นใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มเีหตุอนัควร
สงสยัว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ถูกกล่าวหาร ่ารวยผิดปกติหรอืมทีรพัย์สนิเพิ่มขึ้นผดิปกติให้ส่ง
เรื่องทัง้หมดพร้อมทัง้ส านวนการไต่สวนและเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป ในกรณีเช่นนัน้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือเอา
ส านวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจรงิ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไต่สวนขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้มไิด้
ร ่ารวยผดิปกตหิรอืมไิดม้ทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิแต่มกีรณีตอ้งด าเนินการเกีย่วกบัการทุจรติ

 
๑๖ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓๙ 

ในภาครฐั คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องคนืใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่หรอืจะไต่สวนและชีม้ลูตามอ านาจหน้าทีข่องตนต่อไปกไ็ด ้

 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล
นอกจากด าเนินการตามมาตรา ๔๐ หรอืมาตรา ๔๕ แลว้ หากปรากฏว่าเจา้หน้าทีข่องรฐั
ผูถู้กกล่าวหาไดอ้นุมตั ิอนุญาต ออกเอกสารสทิธ ิใหส้ทิธปิระโยชน์หรอืการสัง่การใด ๆ 
แก่บุคคลใดโดยมิชอบ หรอือาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. แจง้ใหห้วัหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพจิารณาด าเนินการสัง่ยกเลกิหรอืเพกิถอน
การอนุมตั ิอนุญาต ออกเอกสารสทิธ ิใหส้ทิธปิระโยชน์ หรอืการสัง่การใด ๆ นัน้ ต่อไปดว้ย 

 

มาตรา ๕๐  เจา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจรติในภาครฐั และ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตริบัไวพ้จิารณาตามพระราชบญัญตัินี้ แม้ภายหลงัเจา้หน้าที่
ของรฐัผู้นัน้จะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัไปแล้วด้วยเหตุอื่นไม่เกินห้าปี นอกจาก
ตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจด าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในสองปีนับแต่วนัทีผู่ถู้กกล่าวหานัน้พน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืวนัทีม่กีาร
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐันัน้ในกรณีที่มีการกล่าวหาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้พ้นจาก
ต าแหน่ง แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีติว่าผูถู้กกล่าวหาตามวรรคหนึ่งกระท าการ
ทุจรติในภาครฐั ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนผูถู้กกล่าวหาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีต่่อไปไดเ้สมอืนว่าผูน้ัน้ยงัเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั และในกรณีทีก่ารกระท า
ความผดิดงักล่าวเป็นความผดิทางอาญาด้วย ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการตาม
มาตรา ๔๕ 

 

หมวด ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 

   
 

มาตรา ๕๑  ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครฐัเป็นส่วนราชการมฐีานะเป็นกรมทีไ่ม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง โดยมเีลขาธกิารเป็นผูร้บัผดิชอบขึน้ตรงตอ่นายกรฐัมนตร ีมหีน้าทีค่วบคุมดแูลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็น
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๔๐ 

ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและเจา้หน้าทีใ่นส านักงาน โดยมรีองเลขาธกิารเป็นผูช้่วยสัง่และ
ปฏบิตัริาชการ๑๗  

ส านักงานมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทัง้สนับสนุน

และอ านวยความสะดวกให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(๒) ประสานงานและให้ความร่วมมอืกบัส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 

(๓/๑)๑๘ ด าเนินการเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพื่อมส่ีวน
ร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ รวมตลอดทัง้รณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อตา้น หรอื
ชีเ้บาะแส รวมทัง้เสรมิสรา้งทศันคตแิละค่านิยมเกี่ยวกบัความซื่อสตัย์สุจรติทัง้ในภาครฐั
และภาคเอกชน  

(๔) รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัการทุจรติ 

(๕) จดัให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนา
ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

(๖) ปฏบิตักิารอื่นตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตันิี้และกฎหมายอื่น หรอืตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามอ านาจหน้าทีใ่น (๓) ใหส้ านักงานหารอืและท า
ความตกลงร่วมกนักบัส านักงาน ป.ป.ช. 

ในการด าเนินการตาม (๓/๑) ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตไิดก้ าหนดมาตรการและกลไกที่เกี่ยวขอ้งไว ้ให้ส านักงานใหค้วามร่วมมอื
และด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการและกลไกดงักล่าว๑๙  

 

 
๑๗ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๘ มาตรา ๕๑ วรรคสอง (๓/๑) เพิม่โดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๙ มาตรา ๕๑ วรรคสี ่เพิม่โดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๔๑ 

มาตรา ๕๑/๑๒๐  ใหเ้ลขาธกิารเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั ซึ่งนายกรฐัมนตรี
น าความกราบบงัคมทลูเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตามผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. โดยความเหน็ชอบของวุฒสิภา 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้คดัเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
แลว้เสนอนายกรฐัมนตรดี าเนินการต่อไป 

ในการคดัเลอืกตามวรรคสอง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. หารอืกบัคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดว้ย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ให้ส านักงานมีคณะอนุกรรมการ
สามญัประจ ากระทรวง โดยให้ถือว่าประธานกรรมการมฐีานะเป็นประธานอนุกรรมการ
สามญัประจ ากระทรวง และเลขาธกิารมฐีานะเป็นรองประธานอนุกรรมการสามญัประจ า
กระทรวง 

 

มาตรา ๕๑/๒๒๑  ในการด าเนินการตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง (๓/๑) ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อให้ค าเสนอแนะ ช่วยเหลอื 
และร่วมมอืกนัด าเนินการกบัส านักงาน 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ ่งให ้ประกอบด ้วยเลขาธกิารเป็นประธาน
กรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตมิอบหมาย ผูแ้ทนจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ไม่เกินสี่คน และผู้ทรงคุณวุฒไิม่เกินสามคน เป็นกรรมการ โดยให้เลขาธกิารแต่งตัง้
ขา้ราชการในส านักงานเป็นเลขานุการหนึ่งคน และผูช้่วยเลขานุการไม่เกนิสองคน 

การแต่งตัง้ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม และผู้ทรงคุณวุฒติาม
วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด โดยให้
ผูแ้ทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม และผูท้รงคุณวุฒ ิมวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปี 

 
๒๐ มาตรา ๕๑/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๕๑/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๔๒ 

ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการตามวรรคสองไดร้บัเบีย้ประชมุและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด  

 

มาตรา ๕๒๒๒  ให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และข้าราชการใน
ส านักงานเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพล
เรอืน 

ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รบัเงนิเพิ่มส าหรบัต าแหน่งใน
ท านองเดยีวกนักบัค่าตอบแทนพเิศษประจ าต าแหน่งพนักงานไต่สวนและผูช้่วยพนักงาน
ไต่สวนตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต  ทัง้นี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั  

 

มาตรา ๕๒/๑๒๓  การแต่งตัง้พนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบญัญตันิี้ ใหแ้ต่งตัง้
จากขา้ราชการพลเรอืนในสงักดัส านักงาน ซึง่ด ารงต าแหน่งในระดบัไม่ต ่ากว่าช านาญการ
หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และมคีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติ
บณัฑติตามหลกัสูตรของส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา และเป็นผูท้ีม่ ี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและวนิิจฉัยคด ีหรอืการใหค้วามเหน็
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่าหกปี 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติ
บณัฑติตามหลกัสูตรของส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา และเป็นผูท้ีม่ ี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและวนิิจฉัยคด ีหรือการใหค้วามเหน็
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสีปี่ 

(๓) ส าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอกทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทาง
กฎหมายไม่น้อยกว่าสองปี แต่ถ้าสอบไล่ไดเ้ป็นเนตบิณัฑติตามหลกัสตูรของส านักอบรม
ศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภาดว้ย ระยะเวลาสองปีใหล้ดเหลอืหนึ่งปี 

 
๒๒ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓ มาตรา ๕๒/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๔๓ 

(๔) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมาย หรอืส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีอย่างน้อยสองสาขา หรือส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท และเป็นผู้ที่มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและวนิิจฉัยคด ีหรอืการใหค้วามเหน็
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่าแปดปี 

(๕) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยัง
ประโยชน์ต่อการด าเนินการไต่สวนของส านักงานเป็นอย่างยิ่ง และผ่านการอบรม
หลกัสูตรการไต่สวน  ทัง้นี้  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด และรบัราชการใน
ส านักงานหรอืส านักงาน ป.ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก าหนดซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่าสีปี่ 

 

มาตรา ๕๓  เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ ส านักงานอาจจดั
ให้มีมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นส าหรับผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  
ผูใ้หถ้อ้ยค าหรอืผูท้ีแ่จง้เบาะแส หรอืขอ้มูลใดเกี่ยวกบัการทุจรติในภาครฐั หรอืขอ้มูลอื่น
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   ทัง้นี้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าคดีใดสมควรให้จัดให้มี
มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการให้มมีาตรการในการคุ้มครองบุคคลดงักล่าว โดยให้ถือ
ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นพยานที่มีสทิธิได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดอีาญา  ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเหน็ดว้ยว่าสมควรใชม้าตรการ
ทัว่ไป หรอืมาตรการพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดอีาญาส าหรบับุคคล
ดงักล่าวดว้ย 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย อนามยั ชื่อเสียง ทรพัย์สนิ หรอืสทิธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรอืสาม ีภรยิา ผูบุ้พการ ีผูส้บืสนัดาน หรอืบุคคล
อื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา 
เนื่องจากการด าเนินการหรือการให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ให้บุคคลนัน้มสีทิธยิื่นค ารอ้งต่อหน่วยงานที่รบัผดิชอบเพื่อขอรบัค่าตอบแทนเท่าที่
จ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญาดว้ย 
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๔๔ 

มาตรา ๕๕  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจดัใหม้รีางวลัตอบแทนหรอืประโยชน์
อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 

มาตรา ๕๖  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัและคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เห็นว่าการด าเนินการหรอืให้ถ้อยค า หรอืแจง้เบาะแสหรอืขอ้มูลของบุคคลดงักล่าว
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างยิง่ และสมควรได้รบัการยกย่อง
ให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทัว่ไป คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
อาจเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และระดบัต าแหน่งใหแ้ก่บุคคลนัน้
เป็นกรณีพิเศษก็ได้  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๕๗  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัเมื่อบุคคลนัน้
รอ้งขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าหากยงัคงปฏิบตัิหน้าที่ในสงักดัเดมิต่อไป อาจถูก
กลัน่แกล้งหรอืได้รบัการปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม อนัเนื่องจากการกล่าวหาหรอืการให้
ถอ้ยค า หรอืแจง้เบาะแสหรอืขอ้มูลนัน้ และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาแล้วเห็นว่า 
มเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าน่าจะมเีหตุดงักล่าว ใหเ้สนอต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การ
ใหไ้ดร้บัความคุม้ครองหรอืมมีาตรการอื่นใดตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 

 

มาตรา ๕๘  บุคคลหรอืผูถู้กกล่าวหารายใดซึ่งมส่ีวนเกี่ยวขอ้งในการกระท าผดิ
กบัเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยค าหรอืแจ้งเบาะแสหรือ
ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัในการที่จะใช้เป็นพยานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผดิของ
เจ้าหน้าที่ของรฐัรายอื่นนัน้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะกันผู้นัน้ไว้เป็น
พยานโดยไม่ด าเนินคดกี็ได้  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้กันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ งแล้ว  
ห้ามมิให้ ด าเนินคดีอาญาหรอืด าเนินการทางวินัยกบับุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนัน้  
และบุคคลนัน้อาจได้รบัความช่วยเหลอืได้ตามสมควรจนคดถีงึที่สุด เวน้แต่บุคคลนัน้ฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงื่อนไขการกนัไวเ้ป็นพยานตามวรรคหนึ่ง๒๔ 

 
๒๔ มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๔๕ 

การคุ้มครองตามวรรคสอง ย่อมได้รบัความคุ้มครองทัง้ต าแหน่งของพยานที่
ด ารงต าแหน่งอยู่และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนรวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่นดว้ย เวน้แต่บุคคลนัน้
ไม่สมควรไดร้บัการคุ้มครองเมื่อค านึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระท าผดิแล้ว 
หรอืฝ่าฝืนเงื่อนไขการกนัไว้เป็นพยาน๒๕ 

 

หมวด ๓/๑ 

มาตรการป้องกนัการทจุรติในภาครฐั๒๖ 

   
 

มาตรา ๕๘/๑  ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา
ด าเนินการตามมาตรา ๑๗ (๒) โดยเรว็ 

(๑) เมื่อปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย ขาด
ประสทิธภิาพหรอืขาดการบงัคบัใชอ้ย่างทัว่ถงึเป็นช่องทางใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐักระท าการ
ทุจริตในภาครฐั หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อ
ราชการได ้

(๒) เมื่อปรากฏว่าการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัไม่
บรรลุผล เพราะไม่มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัวนิัย หรอืมาตรการที่
จ าเป็น 

 

มาตรา ๕๘/๒๒๗  เมื่อความปรากฏว่าหน่วยงานของรฐัใดมีวธิปีฏิบตัิหรอืการ
ด าเนินงานทีม่ลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ ใหส้ านักงานแจง้ใหห้วัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัทราบเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

(๑) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 

(๒) เป็นเหตุใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูใ้ชบ้รกิารหรอืประชาชน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 
๒๕ มาตรา ๕๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒๖ หมวด ๓/๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ มาตรา ๕๘/๑ ถึง มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดย

พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๗ มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๔๖ 

(๓) เป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการอย่างรา้ยแรง 

ในกรณีตาม (๑) หากส านักงานเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้ส านักงานแจ้ง
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการทราบ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

เมื่อได้รบัแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรฐัมีหน้าที่ต้องสัง่การให้มี
การตรวจสอบและด าเนินการ แล้วแจง้ผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายในหกสบิวนั
นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง หากจะต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต้องก าหนดระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จให้ส านั กงานทราบด้วย ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพจิารณาด าเนินการตามมาตรา ๑๗ (๑) 
หรอื (๒) ต่อไป  ทัง้นี้ หากกรณีใดมลีกัษณะส่อไปในทางทุจรติในภาครฐั ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. รายงานใหค้ณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าทีต่่อไป 

 

มาตรา ๕๘/๓  ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. หรอืส านักงานพบว่าการด าเนิน
โครงการใดมกีารก าหนดวงเงนิสูงเกินที่เป็นจรงิหรอืไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้ส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

 

หมวด ๔ 

เบด็เตลด็ 

   
 

มาตรา ๕๙  ใหส้ านักงานจดัท าบญัชเีรื่องกล่าวหาเจา้หน้าทีข่องรฐัทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ท. รบัไวพ้จิารณาและผลการด าเนินการ เพื่อส่งใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทราบ เพื่อเป็นการ
ประสานงานตามระยะเวลา วธิกีาร และรายการทีต่กลงร่วมกนั 

 

มาตรา ๖๐  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ 
พนักงาน ป.ป.ท. และเจา้หน้าที ่ป.ป.ท. เป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ 
อนุกรรมการ และพนักงาน ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชัน้ผูใ้หญ่และ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจโดยให้มอี านาจตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเช่นเดียวกบัพนักงานสอบสวนด้วย เว้นแต่อ านาจใน
การจบัและคุมขงั ใหแ้จง้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจเป็นผูด้ าเนินการ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๔๗ 

 

มาตรา ๖๑๒๘  ค่าใชจ้่ายในเรื่องดงัต่อไปนี้ รวมทัง้วธิกีารเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรโีดยไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั 

(๑) การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ การแสวงหาขอ้มลู และการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

(๒) การมาช่วยปฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั
ตามมาตรา ๑๘ (๔) 

(๓) การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นแก่การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๖๑/๑๒๙  ในการด าเนินคดอีาญาตามพระราชบญัญตันิี้ ถา้ผูถู้กกล่าวหา
หรอืจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดหีรอืระหว่างการพิจารณาของศาล มิให ้

นับระยะเวลาทีผู่ถู้กกล่าวหาหรอืจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อ
ไดม้คี าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหล้งโทษจ าเลย ถา้จ าเลยหลบหนไีปในระหว่างตอ้งค าพพิากษา
ถงึทีสุ่ดใหล้งโทษ มใิหน้ าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ มาใชบ้งัคบั  

 

หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๒  ผู้ ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ ส่ งเอกสารหรือหลักฐานหรือ 
ไม่ด าเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๓  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทีส่ ัง่ตามมาตรา ๔๘ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

 
๒๘ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๙ มาตรา ๖๑/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๔๘ 

มาตรา ๖๔  ผูใ้ดเปิดเผยขอ้ความ ขอ้เท็จจรงิ หรอืขอ้มูลที่ไดม้าเน่ืองจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ โดยมไิดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ
มิใช่การกระท าตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวน
ขอ้เท็จจรงิ หรอืเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๕  กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ผูใ้ดกระท าการทุจรติในภาครฐั ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษทีก่ าหนดไวส้ าหรบั
ความผดินัน้ 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ใหด้ าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ในภาครฐัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖๗  ใหก้ระทรวงยุตธิรรม ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐั ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ร่วมกนัจดัท าโครงสรา้งส านักงาน กรอบอตัราก าลงัขา้ราชการและพนักงานราชการและ
ก าหนดงบประมาณ รวมถงึการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น เพื่อรองรบัการด าเนินการตาม
อ านาจห น้าที่ ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ในภาครัฐตาม
พระราชบญัญตันิี้ ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในระยะเริ่มแรก การก าหนดโครงสร้าง อัตราก าลังและงบประมาณตามวรรคหนึ่ ง 
ต้องรองรบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ในภาครฐัในเขตพืน้ทีต่ามความจ าเป็นและเหมาะสมดว้ย 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๔๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยที่ปัจจุบนัรฐับาล 
มนีโยบายส าคญัและเร่งด่วนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ แต่ยงัไม่มส่ีวนราชการ 
ในส่วนของฝ่ายบรหิารที่มอี านาจหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติโดยตรง ท าให้รฐับาลไม่สามารถก ากับดูแลและผลกัดนัเพื่อให้การด าเนินการ
ตามนโยบายดงักล่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว ้อีกทัง้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตซิึง่เป็นองคก์รอสิระทีม่อี านาจใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีภารกิจที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบจ านวนมาก สมควรที่จะมีส่วนราชการในฝ่ายบริหารที่รบัผิดชอบในการ
ด าเนินการด้านนโยบายดงักล่าว และเป็นศูนย์กลางประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั
ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด รวมทัง้ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อใหก้ารป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติในฝ่ายบรหิารสามารถด าเนินการในลกัษณะบูรณาการและมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙๓๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๓   บรรดาการด า เนินก ารใด  ๆ  ที่ คณ ะกรรมการ ป .ป .ท . 
คณะอนุกรรมการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ พนักงาน ป.ป.ท. และเจา้หน้าที ่ป.ป.ท. ไดก้ระท าไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้

 

มาตรา ๒๔  ให้กรรมการตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิ
นี้ 

 

 
๓๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๓๘ ก/หน้า ๓๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
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๕๐ 

มาตรา ๒๕  ใหเ้ลขาธกิารตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นเลขาธกิารตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
นี้ 

 

มาตรา ๒๖  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตาม
พระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 
๒๕๕๑ อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นพนักงาน ป.ป.ท. และเจา้หน้าที ่
ป.ป.ท. ตามพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๗  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ และค าสัง่ทีอ่อกตามบทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่ที่ออกตาม
บทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๘  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ปัจจุบันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและการ
ด าเนินการล่าช้าและก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิซึ่งไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์และ
รปูแบบของการทุจรติที่มคีวามซบัซ้อนยิง่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดงักล่าว สมควร
ปรบัปรุงกระบวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ และก าหนดใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติในภาครฐั รวมทัง้พนักงานและเจา้หน้าทีข่องรฐัของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัไดช้่วยเหลอืและสนับสนุนการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัให้เหมาะสม
และเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึ้น  นอกจากนี้ ได้มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัในส่วนของการไดม้า องค์ประกอบ คุณสมบตัิ
และลกัษณะต้องหา้ม และการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
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๕๑ 

การทุจรติในภาครฐั และก าหนดใหส้ านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติในภาครฐัเป็นส่วนราชการที่ไม่สงักัดส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทัง้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั อนัจะมีผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจรติใน
ภาครฐับรรลุผลและเกดิประโยชน์แก่ประชาชน  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑๓๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ฐัมหีน้าทีใ่นการ
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธภิาพเพื่อป้องกันและขจดัการทุจรติและประพฤติมิชอบอย่างเขม้งวด รวมทัง้
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้
ต่อต้าน หรอืชี้เบาะแส โดยได้รบัความคุ้มครองจากรฐั สมควรก าหนดให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐัสามารถมส่ีวนร่วมในการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว และ
เพื่ อให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
นอกจากนี้ สมควรปรบัปรุงบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหส้อดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัและ
เพื่อรองรบัอ านาจหน้าที่ในเรื่องดงักล่าวที่จะก าหนดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐัและส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติในภาครฐั โดยก าหนดให้มคีณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการดงักล่าว 
รวมทัง้เพิม่เตมิมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกกนัไว้เป็นพยาน และแก้ไขเพิม่เติม
มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 
 

 
๓๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอน ๓๓ ก/หน้า ๓๙/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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๕๒ 

พระราชกฤษฎกีา 

เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 

ของกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัซึง่คณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นปีที ่๖๗ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัมิาตรการ
ของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเป็นกฎหมายที่
มบีทบญัญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงนิเดอืน เงนิประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐัซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

มาตรา ๒๓๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 
๓๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๕๙ ก/หน้า ๗/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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๕๓ 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี 

“กรรมการ” ไม่หมายความรวมถงึกรรมการโดยต าแหน่ง 

“การเดนิทาง” หมายความว่า การเดนิทางไม่ว่าภายในประเทศหรอืต่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรอืในฐานะทีเ่ป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการ 

“ค่ารบัรอง” หมายความว่า ค่าเลี้ยงรบัรอง ค่าของขวญั ค่าพิมพ์เอกสารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการรบัรองเพื่อเกียรติแห่งกรรมการ หรอืเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และหมายความรวมถึงค่าที่พักและ 
ค่าพาหนะภายในประเทศของผูซ้ึง่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เชญิมาเยอืนหรอืมาประชุม 

“ค่าเลี้ยงรบัรอง” หมายความว่า ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มทัง้ประเภททีม่แีละไม่มี
แอลกอฮอลค์่าเครื่องใชใ้นการเลีย้งรบัรอง ค่าสถานที ่และค่าบรกิาร 

 

มาตรา ๔  ให้กรรมการได้รบัเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามอตัราใน
บญัชีท้ายพระราชกฤษฎกีาน้ีตัง้แต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตแิต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง 

 

มาตรา ๕  ใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ดงัต่อไปนี้ 
(๑) บ าเหน็จตอบแทน 

(๒) การประกนัสุขภาพ 

 

มาตรา ๖  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมสีิทธไิด้รบับ าเหน็จ
ตอบแทนเป็นเงิน ซึ่งจ่ายครัง้เดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบก าหนดออกตามวาระ 

(๒) ลาออก 

ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทน ให้น าอัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายพระราช
กฤษฎกีาน้ีคณูดว้ยระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง 

การนับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งเพื่อค านวณบ าเหน็จตอบแทนตามวรรคสอง 
ให้นับตัง้แต่วนัที่คณะรฐัมนตรมีมีติแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งจนถึงวนัที่สิ้นสุดการปฏิบตัิ
หน้าที่โดยให้นับจ านวนปีรวมทัง้เศษของปีด้วย การค านวณเศษของปีที่เป็นเดอืนหรอื
เป็นวนัให้เป็นปีนัน้ ให้น าเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสองและเศษที่เป็นวนัหารด้วย
สามสบิไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดจงึหารดว้ยสบิสอง ในการค านวณใหใ้ชท้ศนิยมสองต าแหน่ง 

สทิธใินบ าเหน็จตอบแทนเป็นสทิธเิฉพาะตวั จะโอนไม่ได ้
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๕๔ 

มาตรา ๗  ในกรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุถงึแก่ความตายไม่ว่า
ผูน้ัน้จะด ารงต าแหน่งครบหนึ่งปีหรอืไม่กต็าม ใหผู้น้ัน้มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จตอบแทนเป็น
เงนิซึง่จ่ายครัง้เดยีวตามเกณฑใ์นมาตรา ๖ โดยใหจ้่ายแก่ทายาทโดยธรรมซึง่เป็นผูม้สีทิธิ
รบัมรดกของผูต้ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

มาตรา ๘  ใหก้รรมการมสีทิธเิบิกค่าเบี้ยประกนัสุขภาพตามทีจ่่ายจรงิในอตัรา
เบีย้ประกนัคนละไม่เกนิสีห่มื่นบาทต่อปี 

ให้ส านักงานด าเนินการเบิกค่าเบี้ยประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รบั
ประกนัไดโ้ดยตรง 

 

มาตรา ๙  ให้น าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบยีบกระทรวงการคลงัทีอ่อกตามพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว มาใช้
บังคับกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้โดยอนุโลม  
โดยใหก้รรมการไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัปลดักระทรวง 

 

มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานจดัหารถประจ าต าแหน่งพรอ้มพนักงานขบัรถให้แก่
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยวธิกีารจดัซื้อหรอืเช่าในขนาดและอตัราทีไ่ม่สงูกว่ารถประจ า
ต าแหน่งของปลดักระทรวง 

 

มาตรา ๑๑  ค่ารบัรองของกรรมการ ให้จ่ายไดเ้ท่าที่จ่ายจรงิตามความจ าเป็น
โดยอนุมัติของประธานกรรมการหรือผู้ท าหน้าที่ประธานกรรมการ ภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทค่ารบัรองของกรรมการ 

 

มาตรา ๑๒  ให้ส านักงานจัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้กรรมการพร้อมทัง้ช าระ
ค่าบริการแบบรายเดือนในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โดยให้จ่ายได้ในอัตราไม่สูงกว่า
ปลดักระทรวง 

ค่าใช้บรกิารแบบรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ค่าเช่าเลขหมาย 
ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัค่าใชบ้รกิาร เช่น ค่าบรกิารเสรมิทุกประเภท 

 

มาตรา ๑๓  กรรมการซึ่งปฏิบัติห น้าที่ต่อไปตามมาตรา ๘ วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มสีทิธิได้รบัเงนิเดอืนเงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามพระราชกฤษฎกีาน้ีในระหว่างปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ 
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๕๕ 

มาตรา ๑๔  ให้กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บงัคบั มีสทิธไิด้รบัเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตาม
พระราชกฤษฎกีาน้ีตัง้แต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตแิต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง 

 

มาตรา ๑๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมรกัษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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๕๖ 

บญัชเีงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง เงนิเดอืน 

(บาท/เดอืน) 
เงนิประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดอืน) 
ประธานกรรมการ  ๖๒,๐๐๐ ๔๒,๕๕๐ 

กรรมการ  ๖๑,๐๐๐ ๔๑,๕๐๐ 
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๕๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดใหก้รรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั
ได้รบัเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ก าหนดใน 
พระราชกฤษฎกีา  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 
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 ๕๘ 

พระราชบญัญตั ิ

การจดัการหุน้ส่วนและหุน้ของรฐัมนตร ี

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที ่๕๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ
รฐัมนตร ี

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารจดัการหุน้ส่วนและหุน้
ของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรแีต่ละคนในคณะรฐัมนตร ี

“นิตบิุคคล” หมายความว่า นิตบิุคคลทีร่ฐัมนตรมีอบหมายใหจ้ดัการหุน้ส่วนหรอื
หุน้ของรฐัมนตรตีามพระราชบญัญตันิี้ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๖๖ ก/หน้า ๑/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
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๕๙ 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๔  รฐัมนตรตี้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัท 
หรอืไม่คงไวซ้ึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัท เว้นแต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด รฐัมนตรีเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิดได ้
ไม่เกนิรอ้ยละหา้ของทุนทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดันัน้ 

(๒) ในบรษิัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด รฐัมนตรีเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 
รอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่ าหน่ายไดใ้นบรษิทันัน้ 

 

มาตรา ๕  ในกรณีที่รฐัมนตรปีระสงค์จะได้รบัประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วน
หรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทในส่วนที่เกนิกว่าจ านวนที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๔ 
ใหร้ฐัมนตรดี าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตทิราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นรฐัมนตร ีและ 

(๒) โอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนัน้ให้นิติบุคคลภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติทราบ 
และเมื่อได้ด าเนินการโอนหุ้นส่วนหรอืหุ้นให้กับนิติบุคคลใดแล้ว ให้รฐัมนตรแีจ้งเป็น
หนังสือให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติทราบภายในสิบวัน 
นับแต่วนัทีไ่ดโ้อนหุน้ส่วนหรอืหุน้นัน้ 

 

มาตรา ๖  นิติบุ คคลที่ รัฐมนตรีจะโอนหุ้น ส่วนหรือหุ้นให้จัดการตาม
พระราชบญัญตันิี้ได ้ต้องเป็นนิตบิุคคลทีม่อี านาจจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืนิติบุคคลซึ่งจดัการทรพัย์สนิเพื่อประโยชน์
ของผูอ้ื่นตามกฎหมายโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๗  นิติบุคคลที่รฐัมนตรีจะโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นให้จัดการได้ ต้องเป็นนิติบุคคล 
ทีไ่ม่มกีรรมการหรอืพนักงานซึ่งนิตบิุคคลนัน้มอบหมายใหเ้ป็นผูจ้ดัการในการบรหิารและ
จัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีที่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียกับรัฐมนตร ี 
คู่สมรสของรฐัมนตร ีเจา้หนี้หรอืลูกหนี้ของรฐัมนตร ี
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๖๐ 

มาตรา ๘  ในการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีให้กับนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีโอนกรรมสิทธิใ์นหุ้นส่วนหรือหุ้นให้กับนิติบุคคลโดย
เด็ดขาดแต่การจดัการหรอืการจดัหาผลประโยชน์เกี่ยวกบัหุ้นส่วนหรอืหุ้นของรฐัมนตร ี
ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญาจดัการหุน้ส่วนหรอืหุน้ของรฐัมนตร ี

การโอนหุ้นส่วนหรอืหุ้นที่มีภาระผูกพันใด ๆ อยู่ก่อนวนัที่มกีารโอน การโอน
ดงักล่าวไม่กระทบกระเทือนสทิธขิองเจ้าหนี้ตามภาระผูกพนันัน้ และเจ้าหนี้ตามภาระ
ผกูพนัจะโตแ้ยง้การโอนดงักล่าวมไิด ้

 

มาตรา ๙  สญัญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรฐัมนตรีต้องจดัท าตามแบบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอยีดเกีย่วกบัหุน้ส่วนหรอืหุน้ของรฐัมนตรทีีจ่ะโอนใหก้บันิตบิุคคล 

(๒) รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารจ าหน่ายจ่ายโอนหุน้ส่วนหรอืหุน้ วธิกีารจดัการ
หุ้นส่วนหรอืหุ้นและการจดัหาผลประโยชน์ในหุ้นส่วนหรอืหุ้นที่รบัโอน ซึ่งจะต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการก าหนดกรอบการจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ที่รฐัมนตรีอาจ
ครอบง าจดัการหรอืการจดัหาผลประโยชน์ 

(๓) ค่าตอบแทนและวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนในการจดัการหุน้ส่วนหรอืหุน้ ถา้หากม ี

(๔) ความรบัผดิและขอ้จ ากดัความรบัผดิในการจดัการหุน้ส่วนหรอืหุน้ 

(๕) การจ่ายผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการจดัการหุน้ส่วนหรอืหุน้ 

(๖) วิธีการคืนหุ้นส่วนหรือหุ้นที่ร ับโอนและผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการ
หุน้ส่วนหรอืหุน้ 

ในการก าหนดแบบสญัญาจดัการหุ้นส่วนหรอืหุ้นของรฐัมนตร ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจก าหนดเงือ่นไขหรอืขอบเขตของความตกลงทีร่ฐัมนตรแีละนิตบิุคคลจะมสีทิธิ
กระท าไดไ้วด้ว้ยกไ็ด ้

การท าความตกลงเป็นประการอื่นนอกเหนือจากขอ้ก าหนดในสญัญาจดัการหุน้ส่วน
หรอืหุน้ของรฐัมนตรตีามแบบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดจะกระท ามไิด ้

 

มาตรา ๑๐  เมื่อรฐัมนตรไีด้ด าเนินการโอนหุ้นส่วนหรอืหุน้ใหก้บันิตบิุคคลแล้ว 
ใหน้ิตบิุคคลนัน้รายงานการรบัโอนหุน้ส่วนหรอืหุน้ พรอ้มทัง้ส่งส าเนาของสญัญาจดัการ
หุ้นส่วนหรอืหุ้นของรฐัมนตรใีห้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสิบวนันับแต่วนัที่ได้ 
ลงนามในสญัญา ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. จดัใหม้กีารเปิดเผยส าเนาของสญัญา
นัน้ใหป้ระชาชนทราบตามวธิกีารทีเ่หน็สมควรโดยไม่ชกัชา้ 
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๖๑ 

มาตรา ๑๑  หา้มมใิหร้ฐัมนตรกีระท าการใดอนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิาร
ครอบง า หรอืออกค าสัง่เกีย่วกบัการจดัการหุน้ส่วนหรอืหุน้หรอืการจดัหาผลประโยชน์ใน
หุน้ส่วนหรอืหุน้ 

 

มาตรา ๑๒  หา้มมใิหน้ิตบิุคคลยนิยอมหรอืด าเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อให้
รฐัมนตรมีโีอกาสเขา้ไปบรหิาร ครอบง า หรอืออกค าสัง่เกี่ยวกบัการจดัการหุน้ส่วนหรอื
หุน้หรอืการจดัหาผลประโยชน์ในหุน้ส่วนหรอืหุน้ หรอืเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ในลกัษณะ
ที่จะมผีลท าให้รฐัมนตรทีราบถึงการบริหารหรอืจดัการหุ้นส่วนหรอืหุ้นที่รบัโอนมาจาก
รฐัมนตรผีู้นัน้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นการรายงาน
การประกอบกจิการตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๓  ใหน้ิติบุคคลจดัท าบญัชแีสดงการจดัการหุ้นส่วนหรอืหุ้นที่รบัโอน
จากรฐัมนตรีและผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นดังกล่าวแยกไว้
ต่างหากจากบญัชแีสดงการประกอบกจิการของนิตบิุคคล 

หุน้ส่วนหรอืหุน้ทีน่ิตบิุคคลรบัโอนมาจากรฐัมนตรแีละผลประโยชน์ที่ได้รบัจาก
การจดัการหุน้ส่วนหรอืหุน้ดงักล่าวมใิช่ทรพัย์สนิของนิตบิุคคลทีเ่จา้หนี้ของนิตบิุคคลนัน้
จะยดึหรอือายดัเพื่อบงัคบัช าระหนี้ทัง้ในคดแีพ่งและคดลี้มละลายได ้เว้นแต่เจ้าหนี้ของ
นิตบิุคคลนัน้มสีทิธบิงัคบัตามภาระผูกพนัทีต่ดิกบัหุน้ส่วนหรอืหุน้หรอืผลประโยชน์ทีเ่กดิ
จากหุน้ส่วนหรอืหุน้ดงักล่าวโดยตรง 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่นิติบุคคลเลิกกิจการด้วย 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๔  ในการรับโอนและจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีตาม
พระราชบญัญัตินี้ ให้นิติบุคคลที่รบัโอนหุ้นส่วนหรอืหุ้นนัน้ได้รบัยกเว้นจากบทบญัญัติ
ของกฎหมายใด ๆ ที่ห้ามมใิห้นิตบิุคคลนัน้เป็นหุ้นส่วนหรอืผูถ้อืหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอื
บรษิทัอื่นหรอืทีม่กีารจ ากดัจ านวนเงนิในการรบัจดัการทรพัยส์นิของบุคคลอื่น 

ในกรณีที่มกีฎหมายจ ากดัจ านวนหุ้นส่วนหรอืหุ้นของนิตบิุคคลในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทอื่น มิให้นับจ านวนหุ้นส่วนหรือหุ้นที่ได้รับโอนมาจากรัฐมนตรี รวมทัง้
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นส่วนหรอืหุ้นนัน้รวมเขา้กบัจ านวนหุ้นส่วนหรอืหุน้ที่นิตบิุคคล
นัน้จะพงึมไีดใ้นหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัอื่น 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๖๒ 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ นิติบุคคลที่รับโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตร ี
เลกิกจิการหรอืล้มละลาย เมื่อรฐัมนตรไีด้รบัหุน้ส่วนหรอืหุ้นและผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การจดัการหุ้นส่วนหรอืหุ้นกลบัคนืมาแล้ว ถ้ารฐัมนตรยีงัคงประสงค์จะได้รบัประโยชน์
จากหุ้นส่วนหรอืหุ้นดงักล่าวต่อไป ให้รฐัมนตรแีจ้งความประสงค์ให้ประธานกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติทราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัคืน
หุ้นส่วนหรือหุ้นนัน้ และด าเนินการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นนั ้นให้กับนิติบุคคลอื่นตาม
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้ 

ในกรณีที่รฐัมนตรไีด้รบัโอนหุ้นส่วนหรอืหุ้นเพิ่มขึ้นในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เป็นรฐัมนตร ีและมส่ีวนเกนิกว่าจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๔ ถ้ารฐัมนตรยีงัคงประสงค์จะ
ได้รบัประโยชน์จากหุ้นส่วนหรอืหุ้นดงักล่าวต่อไป ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๑๖  นิติบุคคลใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๑๐ หรอืมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสามแสนบาท 

 

มาตรา ๑๗  รฐัมนตรผีูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ หรอืนิตบิุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึหนึ่งล้านบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๘๒  ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิเป็นนิตบิุคคล ถ้าการกระท าความผดิ
ของนิตบิุคคลนัน้เกดิจากการสัง่การหรอืการกระท าของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคล
ใดซึ่งรบัผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ หรอืในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวมหีน้าที่
ตอ้งสัง่การหรอืกระท าการและละเวน้ไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการจนเป็นเหตุใหน้ิตบิุคคล
นัน้กระท าความผดิ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัความผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั 

 

 
๒ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบั

ความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๖๓ 

มาตรา ๒๐  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๖๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๒๐๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมนตรีต้ องไม่ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิัท หรอืไม่คงไวซ้ึ่งความเป็นหุน้ส่วนหรอืผู้ถือหุ้นในหา้งหุ้นส่วน
หรอืบรษิัทต่อไป ทัง้นี้ ตามจ านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิในกรณีทีร่ฐัมนตรผีูใ้ดประสงค์จะ
ไดร้บัประโยชน์จากกรณีดงักล่าวต่อไปใหร้ฐัมนตรผีูน้ัน้แจง้ใหป้ระธานกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ และให้
รฐัมนตรผีู้นัน้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทดงักล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจดัการทรพัย์สนิ
เพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

ในการนี้ ห้ามมใิห้รฐัมนตรผีู้นัน้กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิาร
หรอืจดัการใด ๆ เกี่ยวกบัหุ้นหรอืกจิการของห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิัทดงักล่าว  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญา
ของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีศ่าลรฐัธรรมนูญไดม้ี
ค าวนิิจฉยัว่าพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะ
ในส่วนที่สนันิษฐานให้กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้ ต้องรบัโทษทางอาญาร่วมกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามกีารกระท าหรอืเจตนาประการใดอนัเกี่ยวกบัการกระท าความผดิ
ของนิตบิุคคลนัน้ ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในลักษณะ
ดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ .ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ 
พระราชบญัญัติสถานบรกิาร พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบญัญัติปุ๋ ย พ.ศ. 
๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๖๕ 

๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ไดต้ามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดงันัน้ เพื่อแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายดงักล่าวและ
กฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ข ัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 ๖๖ 

พระราชบญัญตั ิ

ก าหนดวธิกีารระงบัการคา้ก าไร 

เกนิสมควรจากราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๑ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช 

คณะอภริฐัมนตร ีในหน้าทีค่ณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

รงัสติ กรมขนุชยันาทนเรนทร 

อลงกฏ 

ธานีนิวตั 

มานวราชเสว ี

อดุลเดชจรสั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรจะมกีฎหมายก าหนดวธิกีารระงบัการคา้ก าไรเกินสมควร
จากราชการ 

 

พระมหากษตัรยิ์โดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภาจงึมพีระบรมราชโองการ
ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงบั
การคา้ก าไรเกนิสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการพจิารณาระงบัการคา้ก าไรเกนิสมควร

จากราชการ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามความในพระราชบญัญตันิี้ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๕/ตอนที ่๘/หน้า ๙๔/๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๔๙๑ 
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๖๗ 

“คู่สญัญาฝ่ายรฐับาล” หมายถึง รฐับาล กระทรวง ทบวง กรม หรอืนิติบุคคลอื่นใด
ในราชการ ซึ่งเป็นคู่สญัญากับบุคคลอื่นไม่ว่าจะได้กระท าโดยมบีุคคลใดหรอืคณะบุคคลใด
เป็นตวัแทนหรอืไม่ 

“คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง” หมายถงึ บุคคลซึง่เป็นคู่สญัญากบัคู่สญัญาฝ่ายรฐับาล 

“ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาทรพัย์สนิซึ่งซื้อขายกนัโดยปกตใินทอ้งตลาด ณ ที่
ทีส่่งมอบทรพัยส์นิในขณะท าสญัญา 

“ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย” หมายถงึ จ านวนเงนิทีไ่ดใ้ชไ้ปหรอืจะตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งทรพัย์สนิ รวมทัง้ค่าก่อสรา้ง ค่าซ่อมแซม และค่าบ ารุงรกัษาทรพัย์สนินัน้ ตัง้แต่ขณะ
ไดร้บัทรพัยส์นิจนถงึขณะท าสญัญา แต่ใหห้กัมลูค่าของประโยชน์อนัพงึไดร้บัจากการใช้
ทรพัยส์นิในระยะเวลาดงักล่าวนัน้ออก 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่สญัญาซึง่เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
(๑) สัญญาซึ่งได้ท าขึ้นเนื่องจากได้มีการประมูลเปิดเผยและมีก าหนดเวลา

พอสมควรแก่การยื่นประมลู 

(๒) สญัญาทีคู่่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผูซ้ื้อ หรอืจะซื้อ หรอืเช่าซื้อทรพัย์สนิ และ
ทรพัย์สนินัน้มมีลูค่าตามสญัญาต ่ากว่าหา้แสนบาท และสญัญาทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น
ผูซ้ื้อ หรอืจะซื้อ หรอืเช่าซื้อทรพัยส์นิ และทรพัยส์นินัน้มมีลูคา่แทจ้รงิต ่ากว่าหา้แสนบาท 

(๓) สญัญาจา้งท าของซึง่คู่สญัญาฝ่ายรฐับาลจะตอ้งช าระหนี้ต ่ากว่าหา้แสนบาท 

(๔) สญัญาซึ่งได้มกีารช าระหนี้อนัเกิดจากสญัญาโดยสิ้นเชงิก่อนวนัใช้บงัคบั
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕  ให้ถือว่าสัญญาซึ่งได้กระท าขึ้นระหว่างวนัที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๘๘ ถงึวนัที ่๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๐ และเขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้เป็นสญัญาที่ได้
กระท าขึน้เพื่อคา้ก าไรเกนิสมควรจากราชการ คอื 

(๑) สญัญาซื้อขายและสญัญาจะซื้อจะขาย ซึง่คู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผูซ้ื้อ และ
สญัญาเช่าซื้อโดยคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผูเ้ช่าซื้อ และคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคดิเอาก าไร
ส าหรบัสนิค้าที่น าเขา้มาจากต่างประเทศเกนิกว่ารอ้ยละสบิห้าของต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
และส าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศหรอือสงัหารมิทรพัยเ์กนิกว่าราคาตลาด 

(๒) สญัญาซื้อขายและสญัญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผู้ขาย 
และสญัญาเช่าซื้อโดยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูเ้ช่าซื้อ และคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งซื้อใน
ราคาซึง่ต ่ากว่าราคาตลาด 
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๖๘ 

(๓) สญัญาจา้งท าของซึง่คู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผูจ้า้ง และคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
คดิเอาก าไรเกนิกว่ารอ้ยละสบิหา้ของตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 

 

มาตรา ๖  ให้มคีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
ระงบัการค้าก าไรเกนิสมควรจากราชการ” ประกอบดว้ยประธานหนึ่งนายและกรรมการ
อื่นอกีแปดนาย ซึง่จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 

 

มาตรา ๗  สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ซื้อ หรือจะซื้อ หรือเช่าซื้อ
ทรพัย์สิน และทรพัย์สินนัน้มีมูลค่าตามสญัญาตัง้แต่ห้าแสนบาทขึ้นไป และสญัญาที่
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ หรอืจะซื้อ หรอืเช่าซื้อทรพัย์สนิและทรพัย์สนินัน้มมีูลค่า
แทจ้รงิตัง้แต่หา้แสนบาทขึน้ไป และสญัญาจา้งท าของซึง่คู่สญัญาฝ่ายรฐับาลจะต้องช าระ
หนี้ตัง้แต่ห้าแสนบาทขึ้นไปนัน้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเอกสารซึ่ง
เกีย่วกบัการท าสญัญา การแก้ไขเพิม่เตมิสญัญา การผ่อนผนัการช าระหนี้ และการอื่น ๆ 
เกี่ยวกบัหนี้ตามสญัญานัน้ต่อคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลภายในเวลาสามสบิวนันับตัง้แต่วนัใช้
บงัคบัพระราชบญัญตันิี้ และจะเสนอหลกัฐานอื่น และค าชีแ้จง เพื่อแสดงว่าสญัญานัน้มไิด้
กระท าเพื่ อค้าก าไรเกินสมควรจากราชการไปด้วยก็ได้ แต่ ในกรณีที่คู่ สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ ง 
แสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าไม่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ทันก าหนดเวลาสามสิบวัน 
กใ็หร้ฐัมนตรผี่อนเวลาออกไปไดต้ามสมควร 

ถา้รฐัมนตรเีหน็ว่าสญัญานัน้มไิดก้ระท าขึน้เพื่อคา้ก าไรเกนิสมควรจากราชการ
ก็ให้คู่สัญญาฝ่ายรัฐบาลแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบว่าจะไม่ด าเนินการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๘  ในกรณีที่รฐัมนตรพีิจารณาเห็นว่าสญัญาใดได้ท าขึ้นเพื่อค้าก าไรเกิน
สมควรจากราชการตามความในมาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ส่งเอกสารอนัควรแก่เรื่องภายในก าหนดเวลา
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๗ ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจเลกิสญัญาไดเ้อง 

(๒) ในกรณีทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งส่งเอกสารอนัควรแก่เรื่องภายในก าหนดเวลา
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๗ ใหร้ฐัมนตรเีสนอเอกสารทีไ่ดร้บัมาจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ต่อคณะกรรมการ พร้อมด้วยค าขออนุมตัิให้บอกเลกิสญัญาภายในก าหนดเวลาสามสิบวนั
นับตัง้แต่วนัทีคู่่สญัญาฝ่ายรฐับาลรบัเอกสารจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง 
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๖๙ 

มาตรา ๙  เมื่อได้รบัค าขออนุมตัใิห้เลกิสญัญาจากรฐัมนตรแีล้ว ให้คณะกรรมการ
แจง้ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบเพื่อใหโ้อกาสทีจ่ะชี้แจงเพิม่เตมิก่อน และใหค้ณะกรรมการ
มอี านาจหน้าทีว่นิิจฉัย ถ้าเหน็ว่าสญัญานัน้ไม่เขา้ลกัษณะเป็นสญัญาทีไ่ดท้ าขึน้เพื่อคา้ก าไร
เกินสมควรจากราชการก็ให้คณะกรรมการแจ้งให้คู่สญัญาฝ่ายรฐับาลและคู่ส ัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งทราบค าวินิจฉัยนัน้โดยด่วน แต่ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าสัญญานัน้
เขา้ลกัษณะเป็นสญัญาที่ได้ท าขึ้นเพื่อคา้ก าไรเกนิสมควรจากราชการตามความในมาตรา ๕ 
กใ็หค้ณะกรรมการแจง้ค าวนิิจฉยัใหคู้่สญัญาฝ่ายรฐับาลทราบค าอนุมตัใิหเ้ลกิสญัญานัน้ได ้

เพื่อประโยชน์แห่งการวินิจฉัยของคณะกรรมการตามความในวรรคก่อน 
คณะกรรมการจะตัง้อนุกรรมการชุดหนึ่งหรอืหลายชุดใหพ้จิารณาและเสนอความเหน็ต่อ
คณะกรรมการก่อนก็ได้ อนุกรรมการนี้ อย่าง น้อยต้องประกอบด้วยกรรมการใน
คณะกรรมการหนึ่งนาย 

 

มาตรา ๑๐  ใหค้ณะกรรมการและอนุกรรมการซึ่งตัง้ขึน้ตามมาตรา ๙ มอี านาจ
เรยีกคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งและบุคคลใด ๆ มาชี้แจง และให้มอี านาจเรยีกพยานหลกัฐาน
จากผู้ครอบครองตลอดจนบังคับให้พยานสาบานหรือปฏิญาณตัวได้ ในการนี้ให้น า
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการปฏบิตักิารของคณะกรรมการและอนุกรรมการตามความในวรรคก่อน ใหถ้อืว่า
กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจา้พนักงานตามความหมายของกฎหมายลกัษณะอาญา 

 

มาตรา ๑๑  การเลกิสญัญาใหก้ระท าโดยคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลแสดงเจตนาไปยงั
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่รฐัมนตรีมีอ านาจเลิกสัญญาได้เองตามความในมาตรา ๘ (๑) 
ภายในก าหนดเวลาหกสิบวนันับตัง้แต่วนัใช้บงัคบัพระราชบัญญัตินี้ แต่ในกรณีที่ไม่
ปรากฏหลักฐานการท าสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายรัฐบาล ภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏหลกัฐานขึน้ภายหลงั 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการอนุมัติให้เลิกสัญญา ภายในก าหนดเวลาสิบวนั
นับตัง้แต่วนัทราบค าอนุมตัขิองคณะกรรมการ 

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายรัฐบาลไม่แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวแลว้ ใหถ้อืว่าคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลสละสทิธทิีจ่ะเลกิสญัญา 

 

มาตรา ๑๒  นอกจากจะไดร้บัค าแจง้จากคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลว่าจะไม่ด าเนินการ
ตามพระราชบญัญัตินี้ตามความในมาตรา ๗ หรือได้รบัค าแจ้งจากคณะกรรมการว่า
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๗๐ 

สญัญานัน้ไม่เข้าลกัษณะเป็นสญัญาที่ได้ท าขึ้นเพื่อค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ
ตามความในมาตรา ๙ หา้มมใิหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งน าคดมีาฟ้องรอ้งคู่สญัญาฝ่ายรฐับาล
ขอใหป้ฏบิตักิารตามสญัญาก่อนพน้ก าหนดเวลาดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๑ และกรณีที่
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเรยีกรอ้งใหคู้่สญัญาฝ่ายรฐับาลปฏบิตักิารตามสญัญาไดใ้หคู้่สญัญา
อกีฝ่ายหนึ่งมสีทิธเิรยีกรอ้งดงัต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิเรียกร้องที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งพึงมีอยู่ตามสญัญา ถ้าหากได้มีการ
ช าระหนี้ตามก าหนดเวลา และ 

(๒) ค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น เนื่ องจากการล่าช้าเพราะการปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญัตินี้ แต่หา้มมใิห้เรยีกค่าเสยีหายเพราะเหตุนี้เกินกว่าร้อยละเจ็ดครึง่ต่อปี
ของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืจ านวนเงนิอนัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งพงึเรยีกรอ้งไดต้าม (๑) 

 

มาตรา ๑๓  เมื่อคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลได้แสดงเจตนาไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
บอกเลิกสญัญาภายในก าหนดเวลาดงัที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๑ ให้ถือว่าได้มีการเลิก
สญัญากนันับตัง้แต่เวลาทีก่ารแสดงเจตนาของคูส่ญัญาฝ่ายรฐับาลถงึคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง 

 

มาตรา ๑๔  เมื่อไดม้กีารบอกเลกิสญัญาแลว้ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจ าตอ้งใหอ้กีฝ่ายหนึ่ง
ได้กลบัคนืไปสู่ฐานะดงัที่เป็นอยู่เดมิ และจะเรยีกค่าเสยีหายจากกนัเพราะการเลกิการสญัญานี้
ไม่ได ้

ในกรณีที่ไม่สามารถจดัใหไ้ดก้ลบัคนืไปสู่ฐานะดงัทีเ่ป็นอยู่เดมิได ้ใหช้ดใช้ราคา
ทรัพย์สินนั ้นโดยคิดราคาตลาดในขณะวันท าสัญญาและดอกเบี้ ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่ อปี 
ของจ านวนเงนิอนัเป็นราคาตลาดนัน้ คดิตัง้แต่วนัท าสญัญาจนถงึวนัส่งมอบ 

ถา้จะต้องส่งคนืเงนิ ใหบ้วกดอกเบี้ยรอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีเขา้ดว้ย โดยคดิตัง้แต่
วนัทีไ่ดร้บัจนถงึวนัส่งมอบ 

 

มาตรา ๑๕  ภายในก าหนดสบิวนันับแต่วนัที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รบัการ
แสดงเจตนาบอกเลกิสญัญาจากคู่สญัญาฝ่ายรฐับาล คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งมสีทิธทิีจ่ะแจง้
ความจ านงไปยงัคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเลอืกปฏบิตัติามสญัญานัน้ตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ได ้คอื 

(๑) ในกรณีสญัญาซื้อขาย หรอืสญัญาจะซื้อจะขายซึ่งคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผูซ้ื้อ 
หรอืสญัญาเช่าซื้อโดยคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผูเ้ช่าซื้อ และทรพัยส์นิทีข่ายเป็นอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสนิคา้ทีผ่ลติภายในประเทศ คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยอมขายตามราคาตลาดหรอืต ่ากว่า 

(๒) ในกรณีสญัญาซื้อขาย หรอืสญัญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็น
ผู้ซื้อ หรอืสญัญาเช่าซื้อโดยคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผู้เช่าซื้อ และทรพัย์สินที่ขายเป็น
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๗๑ 

สนิคา้ทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยอมคดิเอาก าไรเพยีงรอ้ยละสบิหา้
ของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายหรอืต ่ากว่า 

(๓) ในกรณีสญัญาซื้อขาย หรอืสญัญาจะซื้อจะขาย ซึ่งคู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็น
ผูข้าย หรอืสญัญาเช่าซื้อโดยคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูเ้ช่าซื้อ คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยอมซื้อ
ตามราคาตลาดหรอืสงูกว่า 

(๔) ในกรณีสญัญาจา้งท าของ ซึง่คู่สญัญาฝ่ายรฐับาลเป็นผูจ้า้ง คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ยอมคดิเอาก าไรรอ้ยละสบิหา้ของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายหรอืต ่ากว่า 

เมื่อการแสดงความจ านงตามความในวรรคก่อนมาถงึคู่สญัญาฝ่ายรฐับาล ใหถ้อืว่า
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมคีวามผกูพนัในอนัทีจ่ะปฏบิตักิารตามสญัญาตามขอ้ก าหนดดงักล่าวแลว้ 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายรฐับาลและคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมขีอ้พิพาทกนั
เกี่ยวกบัการปฏิบตัิการตามขอ้ก าหนดตามความในมาตรา ๑๕ ให้เสนอขอ้พพิาทนี้ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาชีข้าด 

ค าชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด จะอุทธรณ์หรือน าข้อพิพาทไปฟ้องร้อง
ต่อไปไม่ได ้

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตามมาตรานี้ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจ
หน้าทีด่งัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๐ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเหน็ว่าสญัญาที่บอกเลกินัน้ไม่ได้อยู่ใน
บงัคบัแห่งพระราชบญัญตันิี้ตามความในมาตรา ๔ กด็ ีหรอืเหน็ว่าไม่เป็นสญัญาที่กระท าขึน้
เพื่อค้าก าไรเกนิสมควรจากราชการตามความในมาตรา ๕ กด็ ีให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งมสีทิธิ
ฟ้องร้องขอให้ศาลแสดงว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ถูกต้อง ภายในก าหนดเวลา
สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าบอกกล่าวเลกิสญัญา 
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๗๒ 

มาตรา ๑๘  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ควง  อภยัวงศ ์

นายกรฐัมนตร ี
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 ๗๓ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มกีฎหมายว่าดว้ยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรฐั 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิเกี่ยวกบั
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“การเสนอราคา” หมายความว่า การยื่นขอ้เสนอเพื่อเป็นผูม้สีทิธทิ าสญัญากบั

หน่วยงานของรฐัอันเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่าย
ทรพัยส์นิ การไดร้บัสมัปทานหรอืการไดร้บัสทิธใิด ๆ 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมภิาค 
ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั หรอืหน่วยงานอื่นใดทีด่ าเนิน
กจิการของรฐัตามกฎหมายและไดร้บัเงนิอุดหนุนหรอืเงนิหรอืทรพัยส์นิลงทุนจากรฐั 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๒๐ ก/หน้า ๗๐/๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 
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๗๔ 

“ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง” หมายความว่า 

(๑) นายกรฐัมนตร ี

(๒) รฐัมนตร ี

(๓) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๔) สมาชกิวุฒสิภา 

(๕) ขา้ราชการการเมอืงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการการเมอืง 

(๖) ขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา 

(๗) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๔  ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้
ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท าสญัญากับหน่วยงานของรฐั โดยหลีกเลี่ยงการ
แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืโดยการกีดกนัมใิห้มกีารเสนอสนิค้าหรอืบรกิารอื่นต่อ
หน่วยงานของรฐั หรอืโดยการเอาเปรยีบแก่หน่วยงานของรฐัอนัมใิช่เป็นไปในทางการ
ประกอบธุรกจิปกต ิตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสามปี และปรบัรอ้ยละหา้สบิของ
จ านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท าความผดินัน้ หรอืของจ านวน
เงนิทีม่กีารท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

ผูใ้ดเป็นธุระในการชกัชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการกระท าความผดิตามที่
บญัญตัไิวใ้นวรรคหนึ่ง ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๕  ผูใ้ดให ้ขอให้ หรอืรบัว่าจะให้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด
แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั ้นร่วม
ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูม้สีทิธทิ าสญัญากบัหน่วยงาน
ของรฐั หรอืเพื่อจูงใจให้ผู้นัน้ท าการเสนอราคาสูงหรอืต ่าจนเห็นได้ชดัว่าไม่เป็นไปตาม
ลกัษณะสนิค้า บรกิาร หรอืสทิธทิี่จะได้รบั หรอืเพื่อจูงใจให้ผู้นัน้ไม่เขา้ร่วมในการเสนอ
ราคาหรอืถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหา้ปี และปรบัรอ้ยละ 
หา้สบิของจ านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคาสงูสุดในระหว่างผูร่้วมกระท าความผดินัน้หรอืของ
จ านวนเงนิทีม่กีารท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

ผูใ้ดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อกระท าการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าเป็นผูร้่วมกระท าความผดิดว้ย 
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๗๕ 

มาตรา ๖  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา
หรอืไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรอืถอนการเสนอราคา หรอืต้องท าการเสนอราคา
ตามที่ก าหนด โดยใช้ก าลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลวัว่าจะเกิด
อนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย เสรภีาพ ชื่อเสยีง หรอืทรพัยส์นิของผูถู้กขูเ่ขญ็หรอืบุคคลทีส่าม 
จนผูถู้กข่มขนืใจยอมเช่นว่านัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึสบิปี และปรบัรอ้ยละ
ห้าสบิของจ านวนเงนิที่มกีารเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท าความผดินัน้ หรอื
ของจ านวนเงนิทีม่กีารท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

 

มาตรา ๗  ผูใ้ดใช้อุบายหลอกลวงหรอืกระท าการโดยวธิอีื่นใดเป็นเหตุให้ผูอ้ื่น
ไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด  
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรบัร้อยละห้าสบิของจ านวนเงนิที่มกีารเสนอ
ราคาสูงสุดระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนัน้ หรือของจ านวนเงนิที่มีการท าสญัญากับ
หน่วยงานของรฐัแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

 

มาตรา ๘  ผูใ้ดโดยทุจรติท าการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐัโดยรูว้่าราคาที่
เสนอนัน้ต ่ามากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชดัว่าไม่เป็นไปตามลกัษณะสินค้าหรอืบรกิาร 
หรอืเสนอผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัสงูกว่าความเป็นจรงิตามสทิธทิีจ่ะ
ได้รบั โดยมวีตัถุประสงค์เป็นการกดีกนัการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมและการกระท า
เช่นว่านัน้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาได้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตัง้แต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรบัรอ้ยละห้าสบิของจ านวนเงนิที่มีการเสนอราคา หรอืของ
จ านวนเงนิทีม่กีารท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้
หน่วยงานของรฐัต้องรบัภาระค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในการด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของสญัญาดงักล่าว ผูก้ระท าผดิตอ้งชดใชค่้าใชจ้่ายใหแ้ก่หน่วยงานของรฐันัน้ดว้ย 

ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้าม ี
การรอ้งขอ ใหศ้าลพจิารณาก าหนดค่าใชจ้่ายทีร่ฐัต้องรบัภาระเพิม่ขึน้ใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั
ตามวรรคสองดว้ย 
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๗๖ 

มาตรา ๙  (ใชบ้งัคบัมไิด)้๒  
(ค าวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วนิิจฉัยว่า พระราชบญัญตัวิ่าด้วยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ เป็นบทบญัญตัทิี่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔) 

 

มาตรา ๑๐  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรฐัผู้ใดซึ่งมอี านาจหรอืหน้าทีใ่นการอนุมตั ิ
การพจิารณาหรอืการด าเนนิการใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสนอราคาครัง้ใด รูห้รอืมพีฤตกิารณ์
ปรากฏแจง้ชดัว่าควรรูว้่าการเสนอราคาในครัง้นัน้มกีารกระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ 
ละเว้นไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครัง้นัน้  
มคีวามผดิฐานกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี 
และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท 

 

มาตรา ๑๑  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานของรฐัผูใ้ด โดยทุจรติท าการออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเงื่อนไข หรอืก าหนด
ผลประโยชน์ตอบแทน อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมใิห้มกีารแข่งขนัใน
การเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรอืเพื่อช่วยเหลอืใหผู้เ้สนอราคารายใดไดม้สีทิธเิขา้ท าสญัญา
กับหน่วยงานของรฐัโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้า
แข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุก
ตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสีแ่สนบาท 

 

มาตรา ๑๒  เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐัผูใ้ดกระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ 
หรอืกระท าการใด ๆ โดยมุ่งหมายมใิห้มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออ านวยแก ่
ผูเ้ขา้ท าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มสีทิธทิ าสญัญากับหน่วยงานของรฐั มคีวามผิดฐาน
กระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าที ่ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถงึยี่สบิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ 
และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสีแ่สนบาท 

 

 
๒ ในกรณีที่การกระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิตบิุคคลใด ใหถ้อืว่า

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้ หรอืผูซ้ึง่
รบัผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิคุคลในเรื่องนัน้ เป็นตวัการร่วมในการกระท าความผดิดว้ย เวน้แต่จะพสิจูน์
ไดว้า่ตนมไิดม้สี่วนรูเ้หน็ในการกระท าความผดินัน้ 
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๗๗ 

มาตรา ๑๓  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการ 
ในหน่วยงานของรฐั ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด กระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตันิี้ หรอืกระท าการใด ๆ  ต่อเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐัซึง่มอี านาจหรอืหน้าที่
ในการอนุมตัิ การพิจารณา หรอืการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอราคาเพื่อจูงใจ
หรอืท าให้จ ายอมต้องยอมรบัการเสนอราคาที่มีการกระท าความผดิตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ถือว่าผู้นัน้กระท าความผิดฐานกระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 
เจด็ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนสีห่มื่นบาทถงึสีแ่สนบาท 

 

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระท าทีเ่ป็นความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตันิี้ 

ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืมกีารกล่าวหารอ้งเรยีน
ว่าการด าเนินการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรพัย์สิน การได้รับ
สมัปทานหรอืการได้รบัสทิธใิด ๆ ของหน่วยงานของรฐัครัง้ใดมกีารกระท าอนัเป็นความผิด
ตามพระราชบญัญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการสอบสวนขอ้เท็จจรงิโดยเร็ว และถ้า
เหน็ว่ามมีลูใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑)๓ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมอืงตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการกับผู้นัน้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๒)๔ ในกรณีที่เป็นบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด าเนินการกล่าวโทษบุคคลนัน้ตอ่พนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดตี่อไป ในการด าเนินการของ
พนักงานสอบสวนใหถ้อืรายงานการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลกั 

 
๓ มาตรา ๑๔ วรรคสอง (๑) มเีจตนารมณ์ว่าคดคีวามผดิตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วยความผดิ

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐัฯ นัน้ ถ้าผู้กระท าผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการด าเนินการ แต่ถา้ผูก้ระท าผดิเป็น
บุคคลอื่นซึง่มใิช่เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ใหเ้ป็นอ านาจของพนักงานสอบสวน 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒/๒๕๕๐) 

๔ การด าเนินการตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง (๒) นัน้ ต้องเป็นกรณีที่มพีฤตกิารณ์ปรากฏแก่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืมกีารกล่าวหารอ้งเรยีนว่ามกีารกระท าอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้กระท าผิดมิใช่เจ้าหน้าที่ของรฐัหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๗๘ 

(๓) ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการกระท าของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงตาม (๑) และบุคคลอื่นทีล่กัษณะคดมีคีวาม
เกี่ยวเนื่องเป็นความผดิเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นตวัการ ผู้ใช ้หรอืผู้สนับสนุน ถ้าคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการสอบสวนเพื่อด าเนินคดกีับบุคคลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดในคราว
เดียวกัน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผดิ และเมื่อด าเนินการเสรจ็ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยงัส านักงาน
อยัการสูงสุด เพื่อด าเนินการให้มีการฟ้องคดีในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ส าหรบัผู้ที่กระท าความผิดนัน้ โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวน
การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เห็นว่าการกระท าความผิดดังกล่าวสมควรให้ด าเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งผลการสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิไปยงัพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นผูด้ าเนินคดตี่อไป 

การด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายหรือ
หน่วยงานของรฐัทีเ่สยีหายจากการกระท าความผดิในการเสนอราคา ในการรอ้งทุกขห์รอื
กล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา๕ 

 

มาตรา ๑๕  ในการสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตันิี้ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจดงัต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาขอ้เท็จจรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อที่จะทราบขอ้เท็จจรงิ
หรอืพสิจูน์ความผดิและเพื่อจะเอาตวัผูก้ระท าผดิมาฟ้องลงโทษ 

(๒) มคี าสัง่ให้ขา้ราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงานของรฐั ปฏบิตักิาร
ทัง้หลายอนัจ าเป็นแก่การรวบรวมพยานหลกัฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเรยีก

 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๔) 
ก็ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน แต่เมื่อข้อเท็จจรงิในคดนีี้ปรากฏว่า
พนักงานสอบสวนคดีพเิศษเป็นผู้พบการกระท าความผดิเอง โดยยงัไม่ปรากฏว่ามผีูก้ระท าผดิซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง  ดงันัน้ แมค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมไิดด้ าเนินการ
กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนคดพีเิศษก็มอี านาจด าเนินการสบืสวนสอบสวน และด าเนินคดกีบัผูก้ระท าผดิได ้
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒/๒๕๕๐) 

๕ มาตรา ๑๔ วรรคสาม เป็นเพียงการรบัรองสิทธิของผู้เสียหายและหน่วยงานของรัฐ
ผู้เสียหายในการร้องทุกข์กล่าวโทษแม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้ด าเนินการสอบสวนผู้กระท าผิด
แล้วแต่ก็หาได้ตดัอ านาจของพนักงานสอบสวนหรอืเป็นเงื่อนไขในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
แต่อย่างใดไม่ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒/๒๕๕๐) 
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๗๙ 

เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าเพื่อ
ประโยชน์ในการสอบสวน 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มเีขตอ านาจออกหมายเพื่อเขา้ไปในเคหสถาน สถานที่
ท าการ หรอืสถานทีอ่ื่นใด รวมทัง้ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตก หรอืในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรอื
อายดั เอกสาร ทรพัย์สนิ หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ไต่สวนขอ้เท็จจรงิ 
และหากยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดงักล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะ
แลว้เสรจ็ 

(๔) ด าเนินการขอให้ศาลทีม่เีขตอ านาจออกหมายเพื่อใหม้กีารจบัและควบคุม
ตวัผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งระหว่างการไต่สวนขอ้เท็จจรงิปรากฏว่าเป็นผู้กระท าความผดิหรอื
เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยงัส านักงาน
อยัการสงูสดุ เพื่อด าเนินการต่อไป 

(๕) ขอใหเ้จา้พนักงานต ารวจหรอืพนักงานสอบสวนด าเนินการตามหมายของ
ศาลทีอ่อกตาม (๓) หรอื (๔) 

(๖) ก าหนดระเบยีบโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาเกี่ยวกบัการสบืสวนและ
สอบสวนการกระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ และการประสานงานในการด าเนินคดี
ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงานอยัการ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชัน้ผู้ใหญ่ และมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบั
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และเพื่อประโยชน์ใน
การสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแต่งตัง้อนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ 
ใหอ้นุกรรมการหรอืพนักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นพนกังานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวนให้ส านักงานอยัการ
สูงสุดด าเนินคดตี่อไป การด าเนินการเกี่ยวกับการสัง่ฟ้องหรอืสัง่ไม่ฟ้องของพนักงาน
อยัการตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา ให้ถอืว่าบทบญัญตัทิี่ก าหนดเป็น
อ านาจหน้าทีข่องพนกังานสอบสวน ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิหรอืผูว้่าราชการจงัหวดั 
เป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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๘๐ 

มาตรา ๑๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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๘๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีใ่นการจดัหาสนิคา้และ
บรกิารไม่ว่าด้วยวธิกีารจดัซื้อหรอืการจดัจา้งหรอืวธิอีื่นใดของหน่วยงานของรฐัทุกแห่งนัน้
เป็นการด าเนนิการโดยใชเ้งนิงบประมาณเงนิกู้ เงนิช่วยเหลอื หรอืรายไดข้องหน่วยงานของรฐั 
ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน รวมทัง้การที่รฐัให้สิทธิในการด าเนินกิจการบางอย่างโดยการให้
สัมปทานอนุญาตหรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะอนัเป็นกิจการของรฐั ฉะนัน้ การจดัหาสนิคา้และบรกิารรวมทัง้การใหส้ทิธดิงักล่าว 
จงึต้องกระท าอย่างบรสุิทธิย์ุตธิรรมและมกีารแข่งขนักนัอย่างเสรเีพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด
แก่รฐั แต่เนื่องจากการด าเนินการที่ผ่านมามีการกระท าในลกัษณะการสมยอมในการเสนอ
ราคาและมีพฤติการณ์ต่าง ๆ อันท าให้มิได้มีการแข่งขนักันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่
หน่วยงานของรฐัอย่างแทจ้รงิและเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาต ินอกจากนัน้ ในบางกรณี
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐักม็ส่ีวนร่วมหรอืมส่ีวนสนับสนุนในการท า
ความผดิ หรอืละเวน้ไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ อนัมผีลท าให้ปัญหาในเรื่องนี้ทวคีวาม
รุนแรงยิ่งขึ้น จึงสมควรก าหนดให้การกระท าดงักล่าวเป็นความผิดเพื่อเป็นการปราบปราม
การกระท าในลกัษณะดงักล่าว รวมทัง้ก าหนดลกัษณะความผิดและกลไกในการด าเนินการ 
เอาผดิกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจ้าหน้าที่ของรฐัเพื่อให้การปราบปรามดงักล่าว 
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๘๒ 

พระราชบญัญตั ิ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 

พระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐  
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๖  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวนันับแต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ความผดิมลูฐาน” ๗ หมายความว่า 

 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๙ ก/หน้า ๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
๗ นิยามค าว่า “ความผดิมูลฐาน” ก าหนดไวต้ามมาตรา ๓ อย่างชดัแจ้ง แมว้่าต่อมาพระราชบญัญัติ

ธุ รกิ จสถาบั นการเงินฯ จะมีผลบั งคับใช้  และมี ผลท าให้ พระราชบัญญั ติ ธนาคารพาณิ ชย์ ฯ  
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๘๓ 

(๑) ความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดหรอืกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพตดิ 

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับ 
การเป็นธุระจดัหา ล่อไป หรอืพาไปเพื่อการอนาจารหญงิและเดก็ เพื่อสนองความใคร่ของ
ผูอ้ื่นและความผดิฐานพรากเดก็และผูเ้ยาว ์ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการเป็นธุระจดัหา ล่อไปหรอื
ชกัพาไปเพื่อให้บุคคลนัน้กระท าการค้าประเวณี หรอืความผดิเกี่ยวกบัการเป็นเจ้าของ
กจิการการคา้ประเวณี ผู้ดูแลหรอืผูจ้ดัการกิจการค้าประเวณี หรอืสถานการคา้ประเวณี 
หรอืเป็นผูค้วบคุมผูก้ระท าการคา้ประเวณีในสถานการคา้ประเวณี 

(๓) ความผดิเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน 

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรพัย์หรือ
กระท าโดยทุจรติตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าดว้ยการประกอบ
ธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์หรอืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งกระท าโดย กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใด ซึง่รบัผดิชอบหรอื
มปีระโยชน์เกีย่วขอ้งในการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิ นัน้ 

(๕) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุตธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยความผดิของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรฐั หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่น 

 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๔) 
และพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ฯ โดยไม่มบีทเฉพาะ
กาลกต็าม แต่บทบญัญตัเิกี่ยวกบัการยกัยอก ฉ้อโกงหรอืประทุษรา้ยต่อทรพัย์หรอืกระท าโดยทุจรติ และผูต้้อง
รบัผดิชอบตามความผดินัน้ ๆ ตามกฎหมายดงักล่าว ได้ถูกน ามาบญัญัตริวมกนัไว้ในพระราชบญัญัติสถาบนั
การเงนิฯ เพื่อควบคุมดูแลสถาบนัการเงนิใหเ้ป็นมาตรฐานดยีวกนัแล้ว  ดงันัน้ เมื่อความผดิตามกฎหมายที่ถูก
ยกเลกินัน้ได้ถูกน ามารวมกนัไวใ้นพระราชบญัญตัสิถาบนัการเงนิฯ แลว้ ย่อมถอืไดว้่าความผดิดงักล่าวนัน้ยงัคง
เป็นความผดิมูลฐานตามพระราชบญัญตัป้ิองและปราบปรามการฟอกเงนิฯ อยู่เช่นเดมิ (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๔๐/๒๕๕๒) 
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๘๔ 

(๖) ความผดิเกีย่วกบัการกรรโชก หรอืรดีเอาทรพัยท์ีก่ระท าโดยอา้งอ านาจอัง้ยี ่
หรอืซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗)๘ ความผดิเกีย่วกบัการลกัลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

(๘)๙ ความผดิเกีย่วกบัการก่อการรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๙)๑๐ ความผดิเกี่ยวกบัการพนันตามกฎหมายว่าดว้ยการพนัน เฉพาะความผดิ
เกี่ยวกบัการเป็นผู้จดัให้มกีารเล่นการพนันโดยไม่ได้รบัอนุญาต และมจี านวนผู้เขา้เล่น
หรอืเขา้พนันในการเล่นแต่ละครัง้เกนิกว่าหนึ่งรอ้ยคน หรอืมวีงเงนิในการกระท าความผดิ
รวมกนัมมีลูค่าเกนิกว่าสบิลา้นบาทขึน้ไป 

(๑๐)๑๑ ความผดิเกี่ยวกบัการเป็นสมาชกิอัง้ยีต่ามประมวลกฎหมายอาญา หรอื
การมส่ีวนร่วมในองคก์รอาชญากรรมทีม่กีฎหมายก าหนดเป็นความผดิ 

(๑๑)๑๒ ความผดิเกี่ยวกบัการรบัของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่
เกีย่วกบัการช่วยจ าหน่าย ซื้อ รบัจ าน า หรอืรบัไวด้ว้ยประการใดซึง่ทรพัยท์ีไ่ดม้าโดยการ
กระท าความผดิอนัมลีกัษณะเป็นการคา้ 

 
๘ ค าว่า “ความผิดมูลฐาน ในส่วนการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากร” ในมาตรา ๓ (๗)  

แห่ งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ หมายความถึง บรรดาความผิดเกี่ยวกับ 
การหลีกเลี่ยงอากรที่ได้ก าหนดไว้ในหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ แต่ก็มิได้หมายความว่า  
เมื่อมีการกระท าความผิดเกี่ ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรแล้ว จะมีความผิดฐานฟอกเงินไปในตัว  
ยงัต้องพจิารณาองค์ประกอบตามมาตรา ๕ เป็นส าคญั (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๓/๒๕๔๗  โปรดดู เรื่องเสรจ็ที่ ๔๘๗/
๒๕๔๕ เพิม่) 

ผูก้ระท าผดิได้กระท าความผดิเกี่ยวกบัการลกัลอบหนีศุลกากรซึ่งเป็นความผดิมูลฐานตามนิยามใน
มาตรา ๓ (๗) แม้ต่อมาจะได้ยินยอมเปรียบเทียบและมีการงดการฟ้องร้องในความผิดฐานหลบหนีศุลกากร 
ตามมาตรา ๑๐๒ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิศุลกากรฯ ท าใหไ้ด้รบัความคุม้กนัไม่ถูกฟ้องรอ้งแล้ว แต่ก็เป็นเพยีง
ความคุ้มกันมิให้ถูกด าเนินคดีอาญาเท่านั ้น หาได้กระทบต่อการที่ส านักงาน ปปง. จะด าเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิฯ ซึ่งเป็นมาตรการพิเศษที่ใช้เพื่อติดตามและเรยีกคนืทรพัย์สินที่ได้มาจาก 
การกระท าความผิด โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญแต่อย่างใด 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๐๒/๒๕๖๐) 

๙ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๘) เพิม่โดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๐ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมูลฐาน” (๙) เพิม่โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๑ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมูลฐาน” (๑๐) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๘๕ 

(๑๒)๑๓ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงนิตรา ดวงตรา แสตมป์ 
และตัว๋ตามประมวลกฎหมายอาญาอนัมลีกัษณะเป็นการคา้ 

(๑๓)๑๔ ความผดิเกี่ยวกบัการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกบั
การปลอม หรอืการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของสนิคา้ หรอืความผดิตามกฎหมายที่
เกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาอนัมลีกัษณะเป็นการคา้ 

(๑๔)๑๕ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
หนังสอืเดนิทางตามประมวลกฎหมายอาญาอนัมลีกัษณะเป็นปกตธิุระหรอืเพื่อการคา้ 

(๑๕)๑๖ ความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้ม โดยการใช ้ยดึถอื 
หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยมชิอบดว้ยกฎหมายอนัมลีกัษณะเป็นการคา้ 

(๑๖)๑๗ ความผดิเกีย่วกบัการประทุษรา้ยต่อชวีติหรอืร่างกายจนเป็นเหตุใหเ้กดิ
อนัตรายสาหสัตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิ 

(๑๗)๑๘ ความผดิเกีย่วกบัการหน่วงเหนี่ยวหรอืกกัขงัผูอ้ื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์หรอืเพื่อต่อรองใหไ้ดร้บัผลประโยชน์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 
๑๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๑) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๓ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๒) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๓) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๔) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๕) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หากการกระท าความผดิตามมาตรากฎหมายใดก็ตามครบองค์ประกอบความผดิตาม (๑๕) ของบท

นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” ย่อมถือว่าเป็นความผดิที่อยู่ในความหมายดงักล่าว (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๔๙/๒๕๕๗) 

๑๗ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๖) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๘ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๗) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๘๖ 

(๑๘)๑๙ ความผดิเกี่ยวกบัการลกัทรพัย์ กรรโชก รดีเอาทรพัย์ ชิงทรพัย์ ปล้น
ทรพัย ์ฉ้อโกง หรอืยกัยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอนัมลีกัษณะเป็นปกตธิุระ 

(๑๙)๒๐ ความผดิเกี่ยวกบัการกระท าอนัเป็นโจรสลดัตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 

(๒๐)๒๑ ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืความผดิเกี่ยวกบั
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรอืความผดิเกี่ยวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทีม่ผีลกระทบต่อราคาการ
ซื้อขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้าหรอืเกี่ยวกบัการใช้ขอ้มูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการ
ซื้อขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า 

(๒๑)๒๒ ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบิด 
ดอกไม้เพลงิและสิง่เทยีมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ
วตัถุระเบดิ และความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการคา้
ยุทธภณัฑเ์พื่อน าไปใชใ้นการก่อการรา้ย การรบ หรอืการสงคราม 

ความผดิมลูฐานตามวรรคหนึ่ง ใหห้มายความรวมถงึการกระท าความผดิอาญา
นอกราชอาณาจกัร ซึ่งหากการกระท าความผดินัน้ได้กระท าลงในราชอาณาจกัรจะเป็น
ความผดิมลูฐานดว้ย๒๓ 

“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือ 
การด าเนินการใด ๆ กบัผูอ้ื่น ทางการเงนิ ทางธุรกจิ หรอืการด าเนนิการเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

“ธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยั”๒๔ หมายความว่า ธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรเชื่อได้
ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือ

 
๑๙ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมลูฐาน” (๑๘) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๐ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมูลฐาน” (๑๙) เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๑ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผดิมูลฐาน” วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๘๗ 

ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งหรอือาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิมูลฐานหรอืการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพยีงครัง้เดยีวหรอืหลาย
ครัง้ และใหห้มายความรวมถงึการพยายามกระท าธุรกรรมดงักล่าวดว้ย 

“ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิ” หมายความว่า 

(๑)๒๕ เงินหรือทรพัย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือ
ความผดิฐานฟอกเงนิหรอืจากการสนับสนุนหรอืช่วยเหลอืการกระท าซึ่งเป็นความผดิมูล
ฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิและใหร้วมถงึเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ด้ใชห้รอืมไีวเ้พื่อใชห้รอื
สนับสนุนการกระท าความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ 

(๒) เงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนดว้ยประการใด ๆ ซึ่ง
เงนิหรอืทรพัยส์นิตาม (๑) หรอื 

(๓) ดอกผลของเงนิหรอืทรพัยส์นิตาม (๑) หรอื (๒) 
ทัง้นี้ ไม่ว่าทรพัย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือ

เปลี่ยนสภาพไปกี่ครัง้และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของ
บุคคลใด หรอืปรากฏหลกัฐานทางทะเบยีนว่าเป็นของบุคคลใด 

“สถาบนัการเงนิ” หมายความว่า 

(๑)๒๖ ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน และบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตัง้ขึ้น
โดยเฉพาะ 

(๒)๒๗ บรษิทัหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
(๓) บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงนิทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 
๒๔ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยั” แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตป้ิองกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิด” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๘๘ 

(๓)๒๘ (ยกเลกิ) 
(๔) บรษิทัประกนัชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชวีติ และบรษิทัประกนั

วนิาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั 

(๕)๒๙ สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการซึ่งมี
มลูค่าหุน้รวมตัง้แต่สองลา้นบาทขึน้ไปและมวีตัถุประสงคด์ าเนินกจิการเกี่ยวกบัการรบัฝากเงนิ 
ใหกู้้ ให้สนิเชื่อ รบัจ านองหรอืรบัจ าน าทรพัย์สนิ หรอืจดัให้ได้มาซึ่งเงนิและทรพัย์สนิต่าง  ๆ
โดยวธิใีด ๆ  

(๖) นติบิุคคลทีด่ าเนินธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

“กองทุน”๓๐ หมายความว่า กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
ใหห้มายความรวมถงึประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิดว้ย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบตัิการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ 

“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และให้มอี านาจ
แต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าทีก่บัออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศเพื่อปฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

 
๒๘ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบนัการเงนิ” (๓) ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “กองทุน” เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั

ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๘๙ 

กฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๕  ผูใ้ด 

(๑) โอน รบัโอน หรอืเปลี่ยนสภาพทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิเพื่อ
ซุกซ่อนหรอืปกปิดแหล่งที่มาของทรพัย์สนินัน้ หรอืเพื่อช่วยเหลอืผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ
หรอืหลงัการกระท าความผดิ มใิหต้อ้งรบัโทษหรอืรบัโทษน้อยลงในความผดิมลูฐาน หรอื 

(๒) กระท าดว้ยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรอือ าพรางลกัษณะที่แทจ้รงิการไดม้า
แหล่งที่ตัง้ การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผดิ 

(๓)๓๑ ไดม้า ครอบครอง หรอืใชท้รพัยส์นิ โดยรูใ้นขณะทีไ่ดม้า ครอบครอง หรอื
ใชท้รพัยส์นินัน้ว่าเป็นทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิ 

ผูน้ัน้กระท าความผดิฐานฟอกเงนิ 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดกระท าความผดิฐานฟอกเงนิ แม้จะกระท านอกราชอาณาจกัร 
ผูน้ัน้จะตอ้งรบัโทษในราชอาณาจกัรตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ ถา้ปรากฏว่า 

(๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือ 
มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิด
เกดิขึน้ในราชอาณาจกัร หรอืรฐับาลไทยเป็นผูเ้สยีหาย หรอื 

(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท านัน้เป็นความผิดตาม
กฎหมายของรฐัทีก่ารกระท าเกดิขึน้ในเขตอ านาจของรฐันัน้ หากผูน้ัน้ไดป้รากฏตวัอยู่ใน
ราชอาณาจกัรและมไิดม้กีารส่งตวัผูน้ัน้ออกไปตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้า้ยขา้มแดน 

ทัง้นี้ ใหน้ ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 
๓๑ มาตรา ๕ (๓) เพิม่โดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๙๐ 

มาตรา ๗  ในความผดิฐานฟอกเงนิ ผูใ้ดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี้ 
ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัตวัการในความผดินัน้ 

(๑) สนับสนุนการกระท าความผดิหรอืช่วยเหลอืผูก้ระท าความผดิก่อนหรอืขณะ
กระท าความผดิ 

(๒) จดัหาหรอืให้เงนิหรอืทรพัย์สนิ ยานพาหนะ สถานที่ หรือวตัถุใด ๆ หรอื
กระท าการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระท าความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิด 
ถูกลงโทษ หรอืเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์ในการกระท าความผดิ 

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา 
มารดา บุตร สาม ีหรอืภรยิาของตนให้พ้นจากการถูกจบักุม ศาลจะไม่ลงโทษผูน้ัน้หรอื
ลงโทษผูน้ัน้น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้เพยีงใดกไ็ด ้

 

มาตรา ๘  ผู้ใดพยายามกระท าความผิดฐานฟอกเงนิ ต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้เช่นเดยีวกบัผูก้ระท าความผดิส าเรจ็ 

 

มาตรา ๙  ผูใ้ดสมคบโดยการตกลงกันตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพื่อกระท าความผดิ
ฐานฟอกเงนิ ตอ้งระวางโทษกึง่หนึ่งของโทษทีก่ าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้ 

ถา้ไดม้กีารกระท าความผดิฐานฟอกเงนิเพราะเหตุทีไ่ดม้กีารสมคบกนัตามวรรคหนึ่ง 
ผูส้มคบกนันัน้ตอ้งระวางโทษตามทีก่ าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้ 

ในกรณีทีค่วามผดิไดก้ระท าถงึขัน้ลงมอืกระท าความผดิ แต่เนื่องจากการเขา้ขดัขวาง
ของผูส้มคบท าใหก้ารกระท านัน้กระท าไปไม่ตลอดหรอืกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านัน้
ไม่บรรลุผล ผูส้มคบทีก่ระท าการขดัขวางนัน้ คงรบัโทษตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่งเท่านัน้ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อ
พนักงานเจา้หน้าทีก่่อนทีจ่ะมกีารกระท าความผดิตามที่ไดส้มคบกนั ศาลจะไม่ลงโทษผูน้ัน้
หรอืลงโทษผูน้ัน้น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้พยีงใดกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๐  เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒิสภา สมาชิก
สภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ขา้ราชการ พนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เจา้หน้าที่
ของรฐั พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรฐั กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ่งเป็นผูม้อี านาจในการจดัการของสถาบนั
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๙๑ 

การเงนิ หรอืกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรฐัธรรมนูญ ผู้ใดกระท าความผดิตามหมวดนี้ 
ตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษทีก่ าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้๓๒ 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ ผู้ใดกระท าความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวาง
โทษเป็นสามเท่าของโทษทีก่ าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้ 

 

มาตรา ๑๑  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ
พนักงานเจา้หน้าที ่เจา้พนักงาน หรอืขา้ราชการผูใ้ดกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา อนัเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษ
เป็นสามเท่าของโทษทีก่ าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้ 

ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ผูใ้ดร่วมในการกระท าความผดิกบับุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่า
ในฐานะตวัการ ผูใ้ช้ หรอืผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดยีวกบัผู้กระท าความผดิตาม
วรรคหนึ่ง๓๓ 

 

มาตรา ๑๒  ในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ ใหก้รรมการ อนุกรรมการ
กรรมการธุรกรรม เลขาธกิาร รองเลขาธกิาร และพนักงานเจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๒ 

การรายงานและการแสดงตน 

   
 

มาตรา ๑๓  เมื่อมกีารท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงนิ ใหส้ถาบนัการเงนิมหีน้าที่
ตอ้งรายงานการท าธรุกรรมนัน้ต่อส านักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็น 

(๑) ธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสดมจี านวนเกนิกว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าเกนิกว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรอื 

 
๓๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั

ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓ มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
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๙๒ 

(๓) ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรอื (๒)
หรอืไม่กต็าม 

ในกรณีทีป่รากฏว่ามขี้อเทจ็จรงิใดทีเ่กี่ยวขอ้งหรอือาจจะเป็นประโยชน์ในการ
ยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว  
ใหส้ถาบนัการเงนิรายงานขอ้เทจ็จรงินัน้ใหส้ านักงานทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๑๔๓๔  ในกรณีทีป่รากฏในภายหลงัว่ามเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าธุรกรรมใด
ที่ได้กระท าไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบัน
การเงนิต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ใหส้ถาบนัการเงนิรายงานใหส้ านักงานทราบโดยไม่
ชกัชา้ 

 

มาตรา ๑๕  ให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส านักงานที่ดินจังหวัด 
ส านักงานที่ดินสาขา และส านักงานที่ดินอ าเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อส านักงาน  
เมื่อปรากฏว่ามกีารขอจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ที่สถาบัน
การเงนิมไิดเ้ป็นคู่กรณีและทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมกีารช าระดว้ยเงนิสดเป็นจ านวนเกนิกวา่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) เมื่ออสงัหารมิทรพัย์มีมูลค่าตามราคาประเมนิเพื่อเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
จดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกนิกว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่เป็นการโอนในทาง
มรดกใหแ้ก่ทายาทโดยธรรม หรอื 

(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั 

 

มาตรา ๑๕/๑๓๕  เมื่อพนักงานเจา้หน้าทีศุ่ลกากรผูใ้ดไดร้บัแจง้รายการเกีย่วกบั
การน าเงนิตราไม่ว่าจะเป็นเงนิตราหรอืเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกัน 

ถงึจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดงักล่าวรวบรวมและ
จดัส่งขอ้มูลที่ไดร้บัแจง้นัน้ไปยงัส านักงาน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการ
แจง้รายการ ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 
๓๔ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๕ มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๙๓ 

จ านวนเงนิตราหรอืเงนิตราต่างประเทศที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่ผู้น าเงนิตราที่น าเข้ามาในหรอืออกไปนอกประเทศต้องแจ้ง
รายการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิก าหนด 

 

มาตรา ๑๖๓๖  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีดงัต่อไปนี้มหีน้าทีต่อ้งรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงนิสดมจี านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
หรอืเป็นธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยั  ทัง้นี้ ผูป้ระกอบอาชพีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัที่มพียานหลกัฐานอนัสมควรว่ามี
การท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิมูลฐานหรอืความผดิ
ฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล  
ใหส้ านักงานมอี านาจสัง่เป็นหนังสือใหผู้้ประกอบอาชพีดงักล่าวรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน 

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้ค าแนะน า หรอืการเป็น 
ทีป่รกึษาในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการลงทุนหรอืการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิตามมาตรา ๑๓ 

(๒) ผูป้ระกอบอาชพีคา้อญัมณี เพชรพลอย ทองค า หรอืเครื่องประดบัทีป่ระดบั
ดว้ยอญัมณี เพชรพลอย หรอืทองค า 

(๓) ผูป้ระกอบอาชพีคา้หรอืใหเ้ช่าซื้อรถยนต ์

(๔) ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบันายหน้าหรอืตวัแทนซื้อขายอสงัหารมิทรพัย ์

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคา้ของเก่า 

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับส าหรับ 
ผูป้ระกอบธุรกจิทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการประกอบ
ธรุกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัหรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(๗) ผู้ประกอบอาชพีเกี่ยวกบับตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มใิช่สถาบนัการเงนิตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบตัรเงนิอิเล็กทรอนิกส์ หรอืตาม
กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

 
๓๖ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั

ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๙๔ 

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบตัรเครดิตที่มิใช่สถาบนัการเงนิตามประกาศ
กระทรวงการคลงัเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิบตัรเครดติ หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ 

(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(๑๐)๓๗ ผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิทีม่ใิช่เป็นสถาบนัการเงนิ ซึง่ปรากฏผลจากการประเมนิความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยว่ามคีวาม
เสีย่งทีอ่าจถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการ
รา้ย  ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีป่รากฏว่ามขีอ้เทจ็จรงิใดทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจจะเป็นประโยชน์ในการยนืยนั
หรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคล
ดงักลา่วรายงานขอ้เทจ็จรงินัน้ใหส้ านักงานทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บงัคบักบัผูม้หีน้าทีร่ายงานตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีผูม้หีน้าทีร่ายงานดงักล่าว เป็นผูก้ระท าความผดิฐานฟอกเงนิเสยีเอง๓๘ 

 

มาตรา ๑๖/๑๓๙  ในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัโดยมีพยานหลกัฐานตามสมควร
ว่ามูลนิธิ สมาคมหรอืองค์กรไม่แสวงหาก าไรใด มีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธุรกรรม มีอ านาจสัง่เป็นหนังสอืให้มูลนิธ ิสมาคมหรอืองค์กรไม่แสวงหา
ก าไรนัน้ชี้แจงขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมหรอืสัง่ระงบัการท าธุรกรรมดงักล่าวไว้
เป็นการชัว่คราวเป็นเวลาตามทีส่ านักงานก าหนด และในกรณีทีม่ีเหตุจ าเป็นเลขาธกิาร
หรอืพนักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นหนังสอืจากเลขาธกิารอาจเขา้ไปในสถานที่
ด าเนินงานของมลูนิธ ิสมาคมหรอืองค์กรไม่แสวงหาก าไรนัน้ในระหว่างเวลาพระอาทติย์
ขึน้ถงึพระอาทติยต์ก เพื่อตรวจสอบตามทีจ่ าเป็นได ้

 
๓๗ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) เพิม่โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘ มาตรา ๑๖ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๙๕ 

มาตรา ๑๗  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 
ใหเ้ป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๘  ธุรกรรมใดทีร่ฐัมนตรเีหน็สมควรใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรายงานตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๙  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖  
ซึ่งผู้รายงานกระท าโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงาน 
ไม่ตอ้งรบัผดิ 

 

มาตรา ๒๐  ใหส้ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ จดัใหลู้กคา้
แสดงตนทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องก าหนด
มาตรการเพื่อขจดัอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรอืทุพพลภาพด้วย เว้นแต่
ลูกคา้ไดแ้สดงตนไวก้่อนแลว้๔๐ 

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

 

มาตรา ๒๐/๑๔๑  สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ต้องก าหนดนโยบายการรบัลูกค้า การบรหิารความเสีย่งที่อาจเกี่ยวกบัการฟอกเงนิของ
ลูกคา้และต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้เมื่อเริม่ท าธุรกรรม
ครัง้แรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด าเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือ 

ยุตคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขต
เพยีงใด ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวงเกีย่วกบัการแสดง
ตนและการพสิจูน์ทราบลูกคา้ การตรวจทานบญัชลูีกคา้ และการตดิตามความเคลื่อนไหว
ทางบญัชขีองลูกคา้ทีไ่ดร้บัการแจง้จากส านักงาน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดว้ยโดยอนุโลม แต่จะใช้กบัผู้ประกอบ
อาชพีทีม่ลีกัษณะอย่างใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี้ โดยต้องมใิห้มี
ลกัษณะเป็นการก่อความเดอืดรอ้นแก่ผูป้ระกอบอาชพีรายย่อยและประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง

 
๔๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั

ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔๑ มาตรา ๒๐/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๙๖ 

จนเกินสมควร และต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
เท่านัน้๔๒ 

 

มาตรา ๒๑๔๓  เมื่อมกีารท าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบนัการเงนิบนัทึก
ขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เกี่ยวกบัธุรกรรมดงักล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธกีาร  
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๑/๑๔๔  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 
หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันอาจท าให้ลูกค้าหรือ
บุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  
การรายงานธุรกรรมหรอืการส่งข้อมูลอื่นใดไปยงัส านักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรอืตามค าสัง่ศาลหรอืเป็นการเปิดเผยขอ้มูลระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขา
ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตัง้อยู่ในหรือต่างประเทศ 
เพื่อด าเนินการอนัเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

รายงานที่ส านักงานไดร้บัตามหมวดนี้ถือเป็นความลบัในราชการเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ และให้เลขาธกิารเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัเก็บรกัษา
และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าวเฉพาะเพื่อการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๑/๒๔๕  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖  
ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงนิและ 
ผูป้ระกอบอาชพีดงักลา่วรายงานใหส้ านกังานทราบโดยทนัท ี

 
๔๒ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓ มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบั

ที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔ มาตรา ๒๑/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕ มาตรา ๒๑/๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๙๗ 

ในกรณีที่ส านักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามหีลกัฐาน
อนัควรเชื่อไดว้่ามกีารกระท าความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ ใหม้อี านาจสัง่
ใหส้ถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชีพดงักล่าวระงบัการท าธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกิน 
สบิวนัท าการ 

 

มาตรา ๒๑/๓๔๖  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหส้ านักงานมหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารฝึกอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มี
หน้าทีร่ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 

เมื่อผู้มหีน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มเีจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจดัให้ผู้ได้รบัการฝึกอบรมดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่ในการ
จดัท ารายงานหรอืควบคุมการจดัท ารายงาน การจดัใหลู้กคา้แสดงตน และการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญตันิี้ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัใหม้กีารฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และ
การจดัใหผู้ไ้ดร้บัการฝึกอบรมปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด 

 

มาตรา ๒๒๔๗  เวน้แต่จะไดร้บัแจง้เป็นหนังสอืจากพนักงานเจา้หน้าทีใ่หป้ฏบิตัิ
เป็นอย่างอื่น ใหส้ถาบนัการเงนิเกบ็รกัษารายละเอยีดดงันี้ 

(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วนัที่มกีารปิด
บญัชหีรอืยุตคิวามสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

(๒) เกี่ยวกับการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปี 
นับแต่ไดม้กีารท าธุรกรรมหรอืบนัทกึขอ้เทจ็จรงินัน้ 

ใหน้ าความใน (๑) มาใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ดว้ย๔๘ 

 

มาตรา ๒๒/๑๔๙  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มหีน้าที่รายงาน
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรกัษารายละเอียดเกี่ยวกบัการตรวจสอบเพื่อทราบ

 
๔๖ มาตรา ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๗ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๘ ขอ้ ๒๒ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๙๘ 

ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสบิปีนับแต่วนัที่มกีารปิดบญัชีหรอื
ยุติความสมัพนัธ์กบัลูกค้า แต่ก่อนพ้นก าหนดเวลาสบิปีดงักล่าว หากมเีหตุจ าเป็นและ
สมควรเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ส าหรบัลูกค้ารายใด ให้
เลขาธกิารแจง้เป็นหนังสอืให้ผูม้หีน้าที่รายงานดงักล่าวเก็บรกัษารายละเอยีดของลูกค้า
รายนัน้ต่อไปอกีไม่เกนิหา้ปีนับแต่พน้เวลาสบิปีกไ็ด ้

หลกัเกณฑ์และวิธีการเก็บรกัษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๒๓  บทบญัญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บงัคบัแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

   
 

มาตรา ๒๔๕๐  ใหม้คีณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิคณะหนึ่ง 
เรยีกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบดว้ย 

(๑) ผูท้รงคุณวุฒจิ านวนสีค่นซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
ยุตธิรรม เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิอยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิเป็นกรรมการ 

(๓) เลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการทัง้สิบสี่คนเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ ง  
และรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้องได้รบัคะแนนเสียง 
สองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
๔๙ มาตรา ๒๒/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การ

แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๙๙ 

ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผูช้่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายใหผู้ด้ ารงต าแหน่งรองหรอืต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
ระดับอธิบดีหรือเทียบ เท่ าซึ่ งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ย วกับการปฏิบัติห น้ าที ่
ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนก็ได้และเมื่อได้มอบหมายผู้ใดแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายนัน้เป็นกรรมการตาม (๒) แทนผูม้อบหมาย 

 

มาตรา ๒๔/๑๕๑  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๒๔/๒๕๒  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายุไม่เกนิเจด็สบิปี 

(๓) ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการระดบั
กรมขึ้นไป หรอืเป็นหรอืเคยเป็นหวัหน้าหน่วยงานรฐัวสิาหกจิหรอืหวัหน้าหน่วยงานอื่น
ของรฐั หรอืด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งตัง้แตร่องศาสตราจารยข์ึน้ไปในดา้นหนึ่ง
ดา้นใดตาม (๔) 

(๔) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน  
การคลังหรือกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(๕) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง 
หรอืกรรมการหรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืงภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัทีส่มคัร 

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จดัการ ที่ปรกึษา หรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มลีกัษณะ
คล้ายกันในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ รายงานตาม
พระราชบญัญตัินี้ หรอืประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีอย่างอื่นหรอืประกอบการใด ๆ อนัขดัต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ 

 
๕๑ มาตรา ๒๔/๑ ยกเลกิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไ้ข

เพิม่เตมิองคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
๕๒ มาตรา ๒๔/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๐๐ 

(๗) ไม่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการการเลือกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน หรือ
กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

(๘) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๐) ไม่เคยต้องค าพพิากษาอนัถึงที่สุดว่ากระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที ่
ความผดิฐานฟอกเงนิความผดิตามกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ ความผดิตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการรา้ย ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย ์
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมขา้มชาต ิหรอืความผดิตามกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 

(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรฐั 
หรอืรฐัวสิาหกจิ เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืถือว่ากระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
วงราชการ 

(๑๒) ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๕๕๓  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายต่อ
คณะรฐัมนตร ี

(๒ ) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส านักงานตาม
พระราชบญัญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ย 

 
๕๓ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๐๑ 

(๓)๕๔ ก ากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม ส านักงาน และ
เลขาธกิารปฏิบตัหิน้าที่อย่างเป็นอสิระและสามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้ระงบัหรอืยบัยัง้
การกระท าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส านักงาน และเลขาธิการ ที่เห็นว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน  ทัง้นี้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

ระเบยีบตามวรรคหนึ่งต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดว้ยคะแนน
เสยีงสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าที่มอียู่ และต้องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก่อนจงึจะใชบ้งัคบัได ้

ในระหว่างทีย่งัไม่มรีะเบยีบตามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการไปตามที่
เหน็สมควร 

(๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการประเมนิความเสีย่งทีเ่กี่ยวกบัการฟอก
เงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรมของ
หน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรมตาม
พระราชบญัญตันิี้และเสนอแนะแนวทางปฏบิตัเิพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัอ านาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทัง้ออกระเบยีบหรอืประกาศอื่น
ใดที่พระราชบญัญัตนิี้ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ  ทัง้นี้ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือหลกัเกณฑ์ใดที่ก าหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาก่อนจงึจะใชบ้งัคบัได ้

(๖) คดัเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรฐัมนตรี
ด าเนินการต่อไป 

(๗ ) วางระเบียบในการด าเนิ นการกับข้อมูลหรือ เอกสารเพื่ อ ใช้ เป็ น
พยานหลกัฐานในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัินี้หรอืกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(๘) ปฏิบตัิการอื่นตามพระราชบญัญัตินี้หรอืตามที่มกีฎหมายบญัญัติให้เป็น
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 
๕๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ 

ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 
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๑๐๒ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลอืกตาม (๖) ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 

มาตรา ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรแีต่งตัง้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งสีปี่นับแต่วนัแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 

มาตรา ๒๗๕๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓ )๕๖ ขาดคุณสมบัติห รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ /๒ หรือ
คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก 

ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินระหว่างทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซ่อม 
ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้นัน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

 
๕๕ การด าเนินการเกี่ยวกบัคดอีาญาบางประเภท กฎหมายใหอ้ านาจอธบิดหีรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายให้

บุคคลใดจดัท าเอกสารหรอืหลักฐานใดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสบืสวนได้ เพื่อให้การป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผดิในคดพีเิศษมปีระสทิธภิาพ กฎหมายใหอ้ านาจอธบิดเีป็นกรณีพเิศษและเป็นการเฉพาะเพื่อใช้
ในการแสดงข้อเท็จจรงิและรวบรวมหลักฐาน จึงมีอ านาจกระท าได้เพราะไม่กระทบสิทธิของผู้ใด หน่วยงาน 
หรือบุคคลใดที่ กระท าการดังกล่าวย่อมได้ร ับความคุ้มครองและให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยชอบ  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๔๑/๒๕๕๘) 

๕๖ มาตรา ๒๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาต ิ
ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ 
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๑๐๓ 

มาตรา ๒๘  ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒดิ ารงต าแหน่งครบวาระแลว้แต่ยงั
มิได้มีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ขึน้ใหม่ 

 

มาตรา ๒๙๕๗  การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัติ
หน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด เวน้แต่การคดัเลอืกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๖) การใหเ้ลขาธกิาร
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรอืการวนิิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 
ตอ้งมคีะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 

 

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด้
และใหน้ ามาตรา ๒๙ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๑  ใหก้รรมการและอนุกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนตามทีค่ณะรฐัมนตรี
ก าหนด 

 

 
๕๗ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๐๔ 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการธุรกรรม 

   
 

มาตรา ๓๒๕๘  ใหม้คีณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) บุคคลซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกตามมาตรา ๓๒/๑ จ านวนสีค่น เป็นกรรมการ 

(๒) เลขาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการธุรกรรมทัง้ห้าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง 

หลกัเกณฑ์ วธิกีารในการประชุม และการออกค าสัง่ใด ๆ ของคณะกรรมการ
ธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการธุรกรรมก าหนดดว้ยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ 

ระเบยีบดงักล่าวเมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๓๒/๑๕๙  ใหค้ณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และคณะกรรมการอยัการ แต่ละคณะเสนอ
รายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การ
ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี้ คณะละหนึ่งคนส่งให้ส านักงานเพื่อเสนอรายชื่อต่อ
คณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีทีค่ณะกรรมการผูม้สีทิธเิสนอชื่อ
คณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการธุรกรรมภายในสีส่บิห้า
วนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากส านักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้บุคคลอื่นที่
เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนัน้ 

 
๕๘ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้มสีทิธิเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

ธุรกรรม. โดยคณะกรรมการ ปปง. มเีงื่อนไขใหบุ้คคลที่ไดร้บัเสนอชื่อดงักล่าวตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการใน
หน่วยงานของรฐัอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง (๕) ภายในเวลาทีก่ าหนด หากพน้ระยะตามที่
คณะกรรมการ ปปง. แจง้ใหล้าออกแลว้ ย่อมถอืไดว้่าคณะกรรมการสทิธมินุษยชนไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลเป็น
กรรมการธุรกรรมในส่วนของตนได้ คณะกรรมการ ปปง. มอี านาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ
ธุรกรรมต่อไป (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๘/๒๕๕๔) 

๕๙ มาตรา ๓๒/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๐๕ 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกบัหนังสอืแสดงความยนิยอมของ 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อดว้ย 

 

มาตรา ๓๒/๒๖๐  กรรมการธุรกรรมต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามมาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็น
หรือเคยเป็นข้าราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดีหรือเทียบเท่า หรอืต าแหน่งอธิบด ี

ผูพ้พิากษาขึน้ไป หรอืต าแหน่งอธบิดอียัการขึน้ไปหรอืเป็นหรอืเคยเป็นหวัหน้าหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั หรอืด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งตัง้แต่รอง
ศาสตราจารยข์ึน้ไปในดา้นหนึ่งดา้นใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔) 

 

มาตรา ๓๒/๓๖๑  กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้มวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้ แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้น ามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตัง้พน้จากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการใหอ้อกเนื่องจากขาดคุณสมบตัิ
หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๒/๒ 

ในกรณีทีก่รรมการธุรกรรมพน้จากต าแหน่งและยงัมไิดแ้ต่งตัง้กรรมการธุรกรรม
แทนต าแหน่งที่ว่างให้กรรมการที่เหลอือยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได ้แต่กรรมการธุรกรรมที่
เหลอือยู่นัน้ตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

 

มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๔๖๒  ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรอืทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิ 

(๒) สัง่ยบัยัง้การท าธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ 

(๓) ด าเนินการตามมาตรา ๔๘ 

(๔)๖๓ เสนอรายงานการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ต่อคณะกรรมการ 

 
๖๐ มาตรา ๓๒/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๑ มาตรา ๓๒/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๒ มาตรา ๓๔ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๐๖ 

(๕)๖๔ ก ากบั ดูแล และควบคุมให้ส านักงานและเลขาธิการปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
เป็นอสิระและตรวจสอบได ้

(๕/๑)๖๕ ออกระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืก าหนดหลกัเกณฑ์ใด ๆ 
เพื่อให้ส านักงานปฏิบตัิในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัอ านาจของคณะกรรมการธุรกรรม  ทัง้นี้ 
ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดและตอ้งประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(๖) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
 

มาตรา ๓๕๖๖  ในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัและมพียานหลกัฐานอนัสมควรว่า
ธุรกรรมใดเกี่ยวขอ้งหรอือาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐาน
ฟอกเงนิ ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมมอี านาจสัง่เป็นหนังสอืยบัยัง้การท าธุรกรรมนัน้ไวก้่อน
ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดแต่ไม่เกนิสามวนัท าการ 

ในกรณีจ าเป็นหรอืเร่งด่วน เลขาธกิารจะสัง่ยบัยัง้การท าธรุกรรมตามวรรคหนึ่ง
ไปกอ่นกไ็ดแ้ลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

 

มาตรา ๓๖๖๗  ในกรณีที่มีพยานหลกัฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวขอ้ง
หรืออาจเกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่เป็นหนังสือยบัยัง้การท าธุรกรรมนัน้ไว้ชัว่คราว
ภายในเวลาทีก่ าหนดแต่ไม่เกนิสบิวนัท าการ 

 

มาตรา ๓๖/๑๖๘  ในการด าเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ 
ให้คณะกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธิการบนัทึกไว้เป็นหลกัฐานในรายงานการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมหรอืในการสัง่การของเลขาธกิารว่ามพียานหลกัฐานใด และผูใ้ด
เป็นผูข้อ ผูใ้ชห้รอืสัง่การใหม้กีารด าเนินการตามบทบญัญตัดิงักล่าว 

 
๖๓ มาตรา ๓๔ (๔) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๔ มาตรา ๓๔ (๕) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๕ มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๖ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๗ มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๘ มาตรา ๓๖/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๐๗ 

มาตรา ๓๗๖๙  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธกิาร แลว้แต่กรณี สัง่ยบัยัง้
การท าธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ แล้ว ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมรายงาน
ต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถดัไป และใหร้ายงานให้คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิราบดว้ย 

รายงานตามวรรคหนึ่งอยา่งน้อยตอ้งระบุรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลผูถู้กสัง่ยบัยัง้การท าธุรกรรม 

(๒) พยานหลกัฐานทีใ่ชด้ าเนินการต่อบุคคลตาม (๑) 
(๓) ผูข้อ ผูใ้ชห้รอืสัง่การใหม้กีารด าเนินการ 

(๔) ผลการด าเนินการ 

รายงานตามมาตรานี้ใหถ้อืเป็นความลบัของทางราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่ งแล้วพบว่ามีการกระท าที่ไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้ส่งผลการตรวจสอบและความเห็ นของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิแล้วแต่กรณี ใหค้ณะกรรมการ
ธรุกรรมด าเนินการต่อไป 

 

มาตรา ๓๗/๑๗๐  ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดใีดสมควรจดัให้มี
มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค า หรอืผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืข้อมูลใดอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการใหม้มีาตรการในการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว โดยให้
ถือว่าบุคคลดงักล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองพยานในคดอีาญา  ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเหน็ดว้ยว่าสมควร
ใชม้าตรการทัว่ไปหรอืมาตรการพเิศษตามกฎหมายดงักล่าวส าหรบับุคคลเหล่านัน้ดว้ย๗๑ 

ในกรณีเกดิความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย อนามยั ชื่อเสยีง ทรพัยส์นิ หรอืสทิธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรอืสาม ีภรยิา ผู้บุพการ ีผู้สบืสนัดาน หรอื
บุคคลอื่นที่มคีวามสมัพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดงักล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดย

 
๖๙ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๐ มาตรา ๓๗/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗๑ มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๐๘ 

เจตนาเน่ืองจากการด าเนินการหรอืการใหถ้อ้ยค า หรอืแจง้เบาะแสหรอืขอ้มลูต่อพนักงาน
เจา้หน้าที ่ให้บุคคลนัน้มสีทิธยิื่นค ารอ้งต่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพื่อขอรบัค่าตอบแทน
เท่าทีจ่ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญาดว้ย 

ส านักงานอาจจดัใหม้คี่าตอบแทนหรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  
ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๓๘๗๒  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธกิาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายเป็นหนังสือ
จากเลขาธกิารมอี านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มหีนังสอืสอบถามหรอืเรยีกให้สถาบนัการเงนิ ส่วนราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ แลว้แต่กรณี ส่งเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งมาเพื่อใหถ้้อยค า 
ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสอื หรอืส่งบญัช ีเอกสาร หรอืหลกัฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรอื
เพื่อประกอบการพจิารณา 

 
๗๒ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะขอให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

สง่ขอ้มลูหรอืตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัหรอืเชื่อได้ว่าเกีย่วขอ้งกบัการ
กระท าความผดิ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๓๘ หรอืมาตรา ๔๐ (๓) ไมไ่ด ้(เรื่องเสรจ็ที ่๒๘๘/๒๕๔๖) 

ผู้ร ักษาราชการแทนเลขาธิก าร ปปง. สามารถใช้อ านาจตามมาตรา ๓๘ แห่ ง
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ แทนเลขาธกิาร ปปง. ได ้เนื่องจากเป็นการแต่งตัง้
ผู้รกัษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินฯ ให้ผู้รกัษาราชการแทน 
มอี านาจเช่นเดยีวกบัผูซ้ึ่งตนแทนอกีทัง้ มาตรา ๓๘ มใิช่อ านาจเฉพาะตวัของเลขาธกิาร ปปง. สามารถ
มอบหมายให้ผูอ้ื่นปฏิบตัิราชการแทนได้  ดงันัน้ เมื่อเลขาธกิาร ปปง. ได้แต่งตัง้ผูป้ฏบิตัริาชการแทน  
จึงสามารถมอบหมายให้ผู้นั ้นใช้อ านาจตามมาตรา ๓๘ ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๔/๒๕๕๒) 

แม้ว่ามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘/๑ จะเป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วย
คณะกรรมการธุรกรรมก็ตาม แต่การด าเนินการตามมาตราดงักล่าวเป็นอ านาจที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ
เพื่อให้การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิบรรลุผล นอกจากจะเป็นอ านาจของคณะกรรมการธุรกรรมแล้ว 
กฎหมายยงัได้ระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่าใหเ้ป็นอ านาจของเลขาธกิาร ปปง. และพนักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
โดยมไิด้ก าหนดว่าต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมแต่อย่างใด อกีทัง้การด าเนินการตามมาตรา 
๓๘ (๓) ยงัเป็นกรณีที่จะต้องกระท าโดยเร่งด่วน  ดงันัน้ การใชอ้ านาจตามมาตรา ๓๘ เป็นกรณีที่ตอ้งกระท าโดย
เร่งด่วน เลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ ได้ร ับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง.  
จงึไม่จ าเป็นต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมก่อนแต่อย่างใด (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๖/๒๕๕๓) 
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๑๐๙ 

(๒) มหีนังสอืสอบถามหรอืเรยีกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็น
หนังสอื หรอืส่งบญัช ีเอกสาร หรอืหลกัฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรอืเพื่อประกอบการ
พจิารณา 

(๓) เขา้ไปในเคหสถาน สถานที ่หรอืยานพาหนะใด ๆ ที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า 
มกีารซุกซ่อนหรอืเก็บรกัษาทรพัย์สนิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ หรอืพยานหลกัฐานที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม 
ตรวจสอบ หรือยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ หรอืพยานหลักฐาน เมื่อมเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่า
หากเน่ินชา้กว่าจะเอาหมายคน้มาได ้ทรพัย์สนิหรอืพยานหลกัฐานดงักล่าวนัน้จะถูกยกัยา้ย 
ซุกซ่อน ท าลาย หรอืท าใหเ้ปลีย่นสภาพไปจากเดมิ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รบัมอบหมายตาม
วรรคหนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบตัรประจ าตวัต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บตัรประจ าตวัตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามแบบที่รฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา 

บรรดาขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการใหถ้อ้ยค า ค าชี้แจงเป็นหนังสอื บญัช ีเอกสาร หรอื
หลักฐานใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ 
องค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ ให้เลขาธกิารเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัเก็บ
รกัษาและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูนัน้ 

 

มาตรา ๓๘/๑๗๓  ภายใต้บงัคบัแห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงาน
เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นหนังสอืจากเลขาธกิารมอี านาจจบัผูก้ระท าความผดิฐาน

 
๗๓ มาตรา ๓๘/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แม้ว่ามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘/๑ จะเป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วย
คณะกรรมการธุรกรรมก็ตาม แต่การด าเนินการตามมาตราดงักล่าวเป็นอ านาจที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ
เพื่อให้การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิบรรลุผล นอกจากจะเป็นอ านาจของคณะกรรมการธุรกรรมแล้ว 
กฎหมายยงัได้ระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่าใหเ้ป็นอ านาจของเลขาธกิาร ปปง. และพนักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
โดยมไิด้ก าหนดว่าต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมแต่อย่างใด อกีทัง้การด าเนินการตามมาตรา 
๓๘ (๓) ยงัเป็นกรณีที่จะต้องกระท าโดยเร่งด่วน  ดงันัน้ การใชอ้ านาจตามมาตรา ๓๘ เป็นกรณีที่ตอ้งกระท าโดย
เร่งด่วน เลขาธิการ ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. จึงไม่
จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมก่อนแต่อย่างใด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๖/๒๕๕๓) 
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๑๑๐ 

ฟอกเงนิและบนัทึกถ้อยค าผู้ถูกจบัเพื่อเป็นหลกัฐานเบื้องต้นแล้วส่งตวัไปยงัพนักงาน
สอบสวนโดยไม่ชกัชา้แต่ตอ้งไม่เกนิยีส่บิสีช่ ัว่โมง 

 

มาตรา ๓๘/๒๗๔  ผู้ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืผูช้่วยเหลอืผู้ปฏิบตัหิน้าที่โดยชอบซึ่งถูก
ฟ้องหรอืถูกด าเนินคดีอนัเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
มสีทิธไิดร้บัความช่วยเหลอืตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด แม้จะพน้จากต าแหน่ง
หรอืหน้าทีไ่ปแลว้กต็าม 

 

มาตรา ๓๙  ใหก้รรมการธุรกรรมไดร้บัค่าตอบแทนตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๓๙/๑๗๕  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๓๙/๒๗๖  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๕ 

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

   
 

มาตรา ๔๐๗๗  ใหจ้ดัตัง้ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เรยีกโดย
ย่อว่า “ส านักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง 
หรอืทบวง ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยอสิระและเป็นกลาง มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

 
๗๔ มาตรา ๓๘/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๕ มาตรา ๓๙/๑ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๖ มาตรา ๓๙/๒ ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๗ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
การทีส่ านักงาน ปปง. จะสามารถด าเนินการจดัส่งรายงานหรอืขอ้มูลที่ได้จากการด าเนินการตาม

มาตรา ๓๘ ได้นัน้ สามารถแยกได้สองกรณี กรณีแรกคอืส่วนราชการไทยเป็นผูร้อ้งขอขอ้มูลดงักล่าว ส านักงาน 
ปปง. สามารถส่งรายงานหรอืข้อมูลตามที่ส่วนราชการไทยรอ้งขอได้ หากกรณีต้องด้วยมาตรา ๔๐ (๓) หรอืมี
กฎหมายอื่นก าหนดใหม้กีารขอขอ้มลูจากส านักงาน ปปง. ได ้กรณีทีส่องคอืส่วนราชการต่างประเทศรอ้งขอขอ้มลู
ดงักล่าว กรณีนี้จะต้องเป็นไปตามข้อผูกพนัที่ก าหนดไว้ในอนุสญัญา ความตกลงระหว่างประเทศ หรอืบนัทึก
ความเขา้ใจฯ ที่รฐับาลไทยท ากบัต่างประเทศ  อย่างไรก็ด ีการจะด าเนินการดงักล่าวทัง้สองกรณีนี้ต้องค านึงถึง
มาตรา ๓๘ วรรคสี่ ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการประกอบดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๔/๒๕๕๒) 
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๑๑๑ 

(๑) ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและ
ปฏบิตังิานธุรการอื่น 

(๒) รบัรายงานการท าธุรกรรมทีส่่งใหต้ามหมวด ๒ และแจง้ตอบการรบัรายงาน 
รวมทัง้การรบัรายงานและขอ้มลูเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีไ่ดม้าโดยทางอื่น 

(๓)๗๘ รบัหรอืส่งรายงานหรอืขอ้มูลเพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี้หรอื
กฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 

(๓/๑)๗๙ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ก ากบั ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญตันิี้ของผูม้ีหน้าทีร่ายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และแนวปฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(๓/๒)๘๐ ประเมนิความเสีย่งระดบัชาตทิีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยเพื่อจดัท านโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
เสนอต่อคณะกรรมการและคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้แจง้ผลการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว
ไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการใด ๆ ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิหรอื
การต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

 
๗๘ มาตรา ๔๐ (๓) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรา ๔๐ (๓) ก าหนดใหส้ านักงาน ปปง. มอี านาจหน้าที่ส่งรายงานหรอืขอ้มูลเกี่ยวกบัการท า

ธุรกรรมเพื่อปฏบิตัิการตามกฎหมายอื่นได้  ดงันัน้ หากผลการตรวจสอบและวเิคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง  ๆ
เกีย่วกบัการท าธรุกรรมทีส่ านักงาน ปปง. ไดร้บัรายงานเป็นกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิตามกฎหมาย
อื่น ซึ่งมใิช่กรณีที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผดิมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ส านักงาน ปปง. ย่อมสามารถส่งรายงานหรอืขอ้มลูดงักล่าวไปใหส้่วนราชการที่เกีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการ
ตามกฎหมายอื่นได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๔/๒๕๕๒) 

๗๙ มาตรา ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๘๐ มาตรา ๔๐ (๓/๒) เพิม่โดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๑๒ 

(๓/๓)๘๑ จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัที่
เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(๓/๔)๘๒ แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยไปยงัหน่วยงานก ากับดูแลผูม้หีน้าทีร่ายงานตาม
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพจิารณาด าเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

(๓/๕)๘๓ ส่งเสรมิความร่วมมอืของประชาชนเกี่ยวกบัการให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการรา้ย 

(๔)๘๔ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ และวเิคราะห์รายงานหรอืขอ้มูลต่าง ๆ เกีย่วกบัการท า
ธรุกรรม และประเมนิความเสีย่งทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการรา้ย  

 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และ
ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบญัญตัินี้ หรอืช่วยเหลอื
หรอืสนับสนุนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหม้กีารจดัโครงการดงักลา่ว 

(๗) ปฏบิตักิารอื่นตามพระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอื่น 

 

 
๘๑ มาตรา ๔๐ (๓/๓) เพิม่โดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๒ มาตรา ๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๓ มาตรา ๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๔ มาตรา ๔๐ (๔) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๑๑๓ 

มาตรา ๔๑๘๕  ใหม้เีลขาธกิารคนหนึ่งมหีน้าทีค่วบคุมดแูลโดยทัว่ไปซึง่ราชการ
ของส านักงานและเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงาน และลูกจา้ง ซึ่งปฏิบตัิงานใน
ส านักงานขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรโีดยจะใหม้รีองเลขาธกิารเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตังิาน
ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมายกไ็ด ้

เลขาธกิารตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความอสิระตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔๒๘๖  ใหเ้ลขาธกิารเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั ซึ่งคณะรฐัมนตรนี า
ความกราบบงัคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตามผลการคดัเลอืกตามมาตรา ๒๕ (๖) 
โดยความเหน็ชอบของวุฒสิภา 

 

มาตรา ๔๓๘๗  เลขาธกิารตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือ

กฎหมาย 

(๒) รบัราชการในต าแหน่งรองเลขาธิการหรอืเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามัญ
ระดบัไม่ต ่ากว่าอธบิดหีรอืเทยีบเท่า 

(๓) ไม่เป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอื่นของรฐั 

(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จดัการ ที่ปรกึษา หรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลกัษณะ
งานคล้ายกันหรอืมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บรษิัท สถาบนัการเงนิหรือ
ประกอบอาชพี หรอืวชิาชพีอย่างอื่น หรอืประกอบการใด ๆ อนัขดัต่อการปฏิบตัิหน้าที่
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

 
๘๕ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๖ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๗ ลกัษณะต้องห้ามของเลขาธิการ ปปง. ต้องไม่เป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืกิจการอื่นของรฐั 

รวมถงึการด ารงต าแหน่งในองคก์รทีม่อีงคป์ระกอบจากบุคคลหลายคน ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดหรอืปฏบิตังิานใน
ลกัษณะใด และ กจิการอื่นของรฐั หมายความถงึวสิาหกจิทีร่ฐัจดัท าและมใิช่งานราชการ  ดงันัน้ ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวจงึรวมถงึการหา้มด ารงต าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานในรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่น
ซึง่เป็นวสิาหกจิทีร่ฐัจดัท าและมใิช่งานราชการ  

ในกรณีของการแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทน ไม่ต้องมคีุณสมบตัเิช่นเดียวกบัที่เลขาธิการ ปปง.  
ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ลกัษณะต้องห้ามของเลขาธิการ ปปง. จึงไม่ใช้บังคบักบัผู้รกัษาราชการแทน 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๗/๒๕๕๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๑๔ 

มาตรา ๔๔ ๘๘  เลข าธิก ารมี ว าระก ารด า รงต าแห น่ งสี่ ปี นั บ แต่ วัน ที่
พระมหากษัตรยิ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้เพยีงวาระ
เดยีว๘๙ 

ให้เลขาธิการได้รบัเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง  
ในอตัราซึ่งรวมกันกับเงินเดือนและเงนิประจ าต าแหน่งแล้วเทียบเท่ากับเงนิเดือนและ 
เงนิประจ าต าแหน่งของปลดักระทรวงและใหไ้ดร้บัเงนิเพิม่พเิศษจนกว่าจะออกจากราชการ๙๐ 

ใหข้า้ราชการของส านักงานซึง่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นพนักงานเจา้หน้าทีเ่ป็นต าแหน่ง
ทีม่เีหตุพเิศษตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน และในการก าหนดใหไ้ดร้บั
เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษต้องค านึงถงึภาระหน้าที ่คุณภาพของงาน และการ
ด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นใน
กระบวนการยุติธรรมด้วย  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั๙๑  

 

มาตรา ๔๕๙๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธกิารพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) พน้จากราชการไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

(๒) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๓ 

 
๘๘ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๙ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๐ มาตรา ๔๔ มวีตัถุประสงคเ์พื่อประกนัความเป็นอสิระและเป็นกลางนัน้กเ็ป็นการบญัญตัใิหส้ทิธแิก่

เลขาธิการฯ ในการได้รบัเงนิเพิม่พเิศษตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนด แต่มไิด้บญัญัติรายละเอียดเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินเพิ่มพิเศษไว้เป็นการเฉพาะ การก าหนดรายละเอียดจึงเป็นหน้าที่ ก.พ. และ
กระทรวงการคลงัจะเป็นผูก้ าหนดการเทยีบเท่าเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของปลดักระทรวงตามมาตรา ๔๔ 
ต่อไป (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๖๕/๒๕๕๕) 

๙๑ มาตรา ๔๔ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๙๒ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๑๕ 

(๓) คณะกรรมการมมีตใิห้ออก เน่ืองจากมเีหตุบกพร่องในหน้าที่อย่างรา้ยแรง
หรอืหย่อนความสามารถ หรอืมพีฤตกิารณ์ทีไ่ม่สมควรไวว้างใจในความสุจรติ โดยความ
เหน็ชอบของวุฒสิภา 

(๔) ตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๔๕/๑๙๓  ภายในสองปีนับแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง ผูซ้ึง่พน้จากต าแหน่ง
เลขาธิการจะไปด ารงต าแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้ าที่
รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มไิด ้

 

มาตรา ๔๖๙๔  ในกรณีทีม่พียานหลกัฐานตามสมควรว่าบญัชลูีกคา้ของสถาบนั
การเงนิ เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ในการสื่อสาร หรอืเครื่องคอมพวิเตอร์ใด ถูกใช้หรอือาจถูกใช้
เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายเป็นหนังสอืจะยื่นค าขอฝ่ายเดยีวต่อศาลแพ่ง เพื่อมคี าสัง่อนุญาตให้พนักงาน
เจา้หน้าทีเ่ขา้ถงึบญัช ีขอ้มลูทางการสื่อสาร หรอืขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูล
ดงักล่าวนัน้กไ็ด ้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสัง่อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการโดยใช้เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทัง้นี้ให้อนุญาต 
ไดค้ราวละไม่เกนิเกา้สบิวนั 

เมื่อศาลไดส้ัง่อนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวขอ้งกบั
บญัชขีอ้มูลทางการสื่อสาร หรอืขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามค าสัง่ดงักล่าว จะต้องให้ความ
ร่วมมอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามความในมาตรานี้ 

 

มาตรา ๔๖/๑๙๕  ในการปฏบิตักิารตามอ านาจหน้าที ่หากพนักงานเจา้หน้าที่มี
ความจ าเป็นต้องจัดท าเอกสารหลักฐานหรือการอ าพรางตนเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อด าเนินการกบัทรพัย์สนิที่เกี่ยวกบัการกระท า
ความผิด การด าเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการด าเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทาง

 
๙๓ มาตรา ๔๕/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๕ มาตรา ๔๖/๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๑๖ 

การเงนิแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ใหเ้ลขาธกิารมอี านาจสัง่เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หน้าที่
ด าเนินการดงักล่าวไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๔๖/๒๙๖  เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหถ้อื
ว่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ
ส านักงานเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวุธปืน
ของราชการทหารและต ารวจที่มีหรือใช้ในราชการตามมาตรา ๕ (๑) (ก) แห่ง
พระราชบญัญตัิอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบดิ ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทยีม อาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของส านักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือ
ต ารวจตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ ์พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ส านักงานจะมอีาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีม
อาวุธปืนและยุทธภณัฑ์ ชนิดใด ขนาดใด จ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะรฐัมนตรี
ก าหนด 

การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๔๗  ให้ส านักงานจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีเสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ีรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีอย่างน้อยใหม้สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับทรพัย์สนิ และการด าเนินการอื่นตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏบิตังิาน 

(๓) รายงานขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้สงัเกตจากการปฏบิตัติามอ านาจหน้าทีพ่รอ้มทัง้
ความเหน็และขอ้เสนอแนะ 

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ ง  
พรอ้มดว้ยขอ้สงัเกตของคณะรฐัมนตรตี่อสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา 

 

 
๙๖ มาตรา ๔๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๑๗ 

หมวด ๖ 

การด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๔๘๙๗  ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
หากมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าอาจมกีารโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิด หรอืซ่อนเรน้ทรพัย์สนิใด 
ที่เป็นทรพัย์สนิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมอี านาจสัง่ยึด
หรอือายดัทรพัยส์นินัน้ไวช้ัว่คราวมกี าหนดไม่เกนิเกา้สบิวนั 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง 
ไปก่อนแลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม๙๘ 

 
๙๗ ค าว่า “ทรพัย์สิน” ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถงึ ทรพัยส์นิตามที่คณะกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ แลว้แต่กรณ ีมคี าสัง่ใหย้ดึหรอือายดัไวช้ัว่คราวตามมาตรา ๔๘ เท่านัน้ (เรื่องเสรจ็ที ่๖๔๐/๒๕๔๕) 

มาตรา ๔๘ เป็นมาตรการชัว่คราวเพื่อป้องกนัไม่มกีารโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิดหรอืซ่อนเรน้
ทรพัย์สนิ ทัง้เป็นมาตรการในการให้ความคุม้ครองผูท้ี่เป็นเจ้าของทรพัย์สนิหรอืผูม้สี่วนได้เสยีในทรพัย์ที่เป็น
ผู้เสยีหายจากการที่ทรพัย์สนิถูกยดึหรอือายดันัน้ ๆ ไม่ให้ถูกยดึหรอือายดัทรพัย์เกินกว่าเก้าสบิวนั  ดงันัน้  
หากพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว คณะอนุกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธกิาร ปปง. ไม่มอี านาจยดึหรอือายดั
ทรพัยน์ัน้อกีต่อไป โดยการนับระยะเวลาในการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิสามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องกนัไปจนครบ
เกา้สบิวนัโดยจะไม่หยุดนับแมจ้ะมกีารส่งเรื่องไปใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๓/๒๕๕๖) 

อ านาจในการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิตามมาตรา ๔๘ เป็นเพยีงมาตรการชัว่คราวเพื่อป้องกนัการ
โอน จ าหน่าย ยกัย้าย ปกปิดหรอืซ่อนเรน้ทรพัย์สนิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผิดเท่านัน้ ไม่ได้เป็นเงื่อนไข
เกี่ยวกบัการด าเนินการใหศ้าลมคี าสัง่ใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิตามมาตรา ๔๙ แต่อย่างใด  ดงันัน้ การที่
คณะกรรมการธุรกรรมมไิด้ด าเนินการตามมาตรา ๔๘ เสยีก่อน ก็ไม่เป็นการตดัอ านาจในการด าเนินการให้ศาล 
มคี าสัง่ใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิแต่อย่างใด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๓/๒๕๕๖) 

กรณีที่พนักงานอยัการใช้ดุลยพินิจไม่ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ยึดหรืออายดัทรพัย์ไว้
ชัว่คราวตามมาตรา ๕๕ และทรพัย์สินนัน้ยงัอยู่ในความครอบครองหรอือยู่ในความดูแลของส านักงาน ปปง. 
เนื่องจากเจ้าของไม่มาขอรบัคืน กรณีนี้ส านักงาน ปปง. มีหน้าที่ต้องเก็บรกัษาทรพัย์สินไว้จนกว่าเจ้าของ
ทรพัยส์นิจะมาขอรบัคนื อย่างไรก็ตามหากปรากฏว่าเจา้ของมารบัทรพัยส์นิคนืไปแลว้ ต่อมามเีหตุอนัควรเชื่อได้
วา่ อาจมกีารโอน จ าหน่าย หรอืยกัยา้ยไปเสยซึ่งทรพัย์สนินัน้ เลขาธกิาร ปปง. ย่อมสามารถรอ้งขอใหพ้นักงาน
อยัการยื่นค ารอ้งฝ่ายเดยีวรอ้งขอใหศ้าลมคี าสัง่ยดึหรอือายดัทรพัยส์นิไวช้ัว่คราวก่อนในระหว่างการพจิารณาคดี
ตามมาตรา ๕๕ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที ่๘๒๕ ๒๕๕๑) 

๙๘ การยดึหรอือายดัทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิเป็นเพยีงมาตรการชัว่คราวทีม่ผีลกระทบ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๑๑๘ 

การตรวจสอบรายงานและขอ้มูลเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ท าธุรกรรมซึ่งถูกสัง่ยึดหรอือายดัทรพัย์สิน หรอืผู้มีส่วนได้เสยีในทรพัย์สิน 
จะแสดงหลกัฐานว่าเงนิหรอืทรพัย์สนิในการท าธุรกรรมนัน้มใิช่ทรพัย์สนิที่เกี่ยวกบัการ
กระท าความผดิเพื่อใหม้คี าสัง่เพกิถอนการยดึหรอือายดักไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สัง่ยึดหรืออายัด
ทรพัย์สนิหรอืสัง่เพิกถอนการยดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรม
รายงานต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๙๙๙  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลกัฐาน
เป็นที่เชื่อได้ว่าทรพัย์สนิใดเป็นทรพัย์สินที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ ให้เลขาธิการ 
ส่งเรื่องใหพ้นกังานอยัการพจิารณาเพื่อยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหท้รพัยส์นินัน้ตกเป็น
ของแผ่นดนิโดยเรว็๑๐๐ 

 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๙๘) 
ตอ่สทิธใินทรพัย์สนิของประชาชนน้อยกว่าการรอ้งขอต่อศาลใหม้คี าสัง่ใหท้รพัยส์นิดงักล่าวตกเป็นของแผ่นดนิ  
ดงันัน้ ในกรณีเร่งด่วนมาตรา ๔๘ วรรคสอง จึงให้อ านาจแก่เลขาธกิาร ปปง. มอี านาจท าการยดึหรอือายดัได ้ 
แต่การวินิจฉัยเพื่อยื่นค าร้องขอต่อศาลให้ทรพัย์สินที่กระท าความผิดตกเป็นของแผ่นดินเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการธุรกรรมแต่ผูเ้ดยีว กฎหมายมไิดใ้หอ้ านาจเลขาธกิาร ปปง. ในแต่อย่างใด ในการส่งเรื่องใหพ้นักงาน
อยัการพจิารณาเพื่อยื่นค ารอ้งต่อศาลนัน้ เป็นกรณีที่จะต้องด าเนินการหลงัจากที่คณะกรรมการธุรกรรมวนิิจฉัย
ว่าทรพัย์สนิใดเป็นทรพัย์สนิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ และส่งเรื่องให้เลขาธกิาร ปปง. เพื่อด าเนินการต่อ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓๑/๒๕๕๒) 

๙๙ ทรพัยส์นิซึง่ส านักงาน ปปง. ยดึไวต้ามค าสัง่ของคณะกรรมการธุรกรรมโดยเชื่อว่าเป็นทรพัยส์นิที่
เกีย่วกบัการกระท าความผดิฐานฉ้อโกงอนัเป็นความผดิมลูฐานตามนิยาม จงึเป็นทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัความผดิโดย
ประการอื่น และเป็นทรพัย์สนิที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรฐัเก็บรกัษาไว้โดยไม่มกีารฟ้องรอ้งคดีต่อศาลตาม 
มาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เมื่อไม่มผีูม้ารบัทรพัย์สนิคนื จงึตกเป็นของแผ่นดนิแล้ว 
ส านักงาน ปปง. ต้องส่งมอบทรพัย์สนิใหก้ระทรวงการคลงัต่อไป (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๖๖/๒๕๕๕) 

๑๐๐ การยึดหรืออายัดทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเป็นเพียงมาตรการชัว่คราวที่มี
ผลกระทบต่อสทิธใินทรพัยส์นิของประชาชนน้อยกว่าการรอ้งขอตอ่ศาลใหม้คี าสัง่ใหท้รพัยส์นิดงักลา่วตกเป็นของ
แผ่นดิน  ดงันัน้ ในกรณีเร่งด่วนมาตรา ๔๘ วรรคสอง จงึให้อ านาจแก่เลขาธกิาร ปปง. มอี านาจท าการยดึหรอื
อายดัได ้แต่การวนิิจฉยัเพื่อยื่นค ารอ้งขอตอ่ศาลใหท้รพัยส์นิทีก่ระท าความผดิตกเป็นของแผ่นดนิเป็นอ านาจของ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๑๑๙ 

ในกรณีที่พนักงานอยัการเห็นว่าเรื่องดงักล่าวยงัไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค าร้อง
ขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหท้รพัย์สนินัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนตกเป็นของแผ่นดนิได ้ใหพ้นักงาน
อยัการรบีแจ้งให้เลขาธกิารทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นัน้ 

ใหค้รบถว้นในคราวเดยีวกนั 

ให้เลขาธิการรีบด าเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงาน
อยัการพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง หากพนักงานอยัการยงัเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลมคี าสัง่ใหท้รพัย์สนินัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนตกเป็นของแผ่นดนิ ให้พนักงาน
อัยการรีบแจ้งให้ เลขาธิการทราบเพื่ อ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิ จฉัยชี้ ขาด  
ให้คณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉัยชี้ขาดภายในก าหนดสามสบิวนันับแต่ไดร้บัเรื่องจาก
เลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวนิิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดใหพ้นักงานอยัการและ
เลขาธิการปฏิบัติตามนั ้น หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ใหป้ฏบิตัติามความเหน็ของพนักงานอยัการ 

เมื่อคณะกรรมการมคี าวนิิจฉยัชี้ขาดไม่ใหย้ื่นค ารอ้งหรอืไม่วนิิจฉยัชีข้าดภายใน
ก าหนดระยะเวลาและได้ปฏิบตัิตามความเห็นของพนักงานอยัการตามวรรคสามแล้ว  
ใหเ้รื่องนัน้เป็นทีสุ่ด และหา้มมใิหม้กีารด าเนินการเกีย่วกบับุคคลนัน้ในทรพัยส์นิเดยีวกนั
นัน้อีก เว้นแต่จะได้พยานหลกัฐานใหม่อนัส าคญัซึ่งน่าจะท าให้ศาลมคี าสัง่ให้ทรพัย์สนิ
ของบุคคลนัน้ตกเป็นของแผ่นดนิได ้และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มผีูใ้ดขอรบัคนืทรพัย์สนิ
ดงักล่าวภายในสองปีนับแต่วนัที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค าร้องหรือ 

ไม่วนิิจฉัยชี้ขาดภายในก าหนดระยะเวลา ใหส้ านักงานด าเนินการน าทรพัย์สนินัน้ส่งเขา้
กองทุนและในกรณีที่มผีู้มาขอรบัคนืโดยใช้สทิธิข์อรบัคนืตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถท าได้
ถึงแม้จะเกินกว่าก าหนดสองปี ให้ส านักงานส่งคืนทรัพย์สินนั ้นแก่ผู้มาขอรับคืน  
หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารบัคืน 
เมื่อล่วงพน้ยีส่บิปี ใหท้รพัย์สนินัน้ตกเป็นของกองทุน  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร การเกบ็

 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๐๐) 
คณะกรรมการธุรกรรมแต่ผูเ้ดยีว กฎหมายมไิดใ้หอ้ านาจเลขาธกิาร ปปง. ในแต่อย่างใด ในการส่งเรื่อง
ให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค าร้องต่อศาลนั ้น เป็นกรณีที่จะต้องด าเนินการหลังจากที่
คณะกรรมการธุรกรรมวนิิจฉยัว่าทรพัยส์นิใดเป็นทรพัย์สนิที่เกีย่วกบัการกระท าความผดิ และส่งเรื่องให้
เลขาธกิาร ปปง. เพื่อด าเนินการต่อ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓๑/๒๕๕๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๒๐ 

รกัษาและการจัดการทรพัย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด๑๐๑ 

เมื่อศาลรบัค าร้องทีพ่นักงานอยัการยื่นต่อศาลแล้ว ใหศ้าลสัง่ใหปิ้ดประกาศไว ้
ทีศ่าลนัน้ และประกาศอย่างน้อยสองวนัติดต่อกนัในหนังสอืพิมพ์ที่มจี าหน่ายแพร่หลาย
ในทอ้งถิน่เพื่อใหผู้ซ้ึง่อาจอา้งว่าเป็นเจา้ของหรอืมส่ีวนไดเ้สยีในทรพัยส์นิมายื่นค ารอ้งขอ
ก่อนศาลมีค าสัง่กับให้ศาลสัง่ให้ส่งส าเนาประกาศไปยงัเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว ้
ทีส่ านักงานและสถานีต ารวจทอ้งทีท่ีท่รพัยส์นินัน้ตัง้อยู่และถา้มหีลกัฐานแสดงว่าผูใ้ดอาจ
อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั ้นทราบ 
เพื่อใช้สทิธดิงักล่าว การแจ้งนัน้ให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัตามที่อยู่
ครัง้หลงัสุดของผูน้ัน้เท่าทีป่รากฏในหลกัฐาน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถา้ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่ามผีูเ้สยีหายในความผดิมลูฐาน ให้
เลขาธกิารขอใหพ้นักงานอยัการยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหน้ าทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการ
กระท าความผดิไปคนืหรอืชดใช้คนืให้แก่ผู้เสยีหายแทนการสัง่ให้ทรพัย์สนิดงักล่าวตก
เป็นของแผ่นดนิด้วยในคราวเดียวกันและเมื่อศาลมคี าสัง่ให้คืนทรพัย์สนิหรอืชดใช้ให้
ผูเ้สยีหายตามวรรคนี้แลว้ ใหส้ านักงานด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ศาลโดยเรว็๑๐๒ 

 

มาตรา ๕๐  ผูซ้ึง่อา้งว่าเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทีพ่นักงานอยัการรอ้งขอใหต้กเป็น
ของแผ่นดนิตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค ารอ้งก่อนศาลมคี าสัง่ตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้
ศาลเหน็ว่า 

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั ้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผดิ หรอื 

(๒) ตนเป็นผู้รบัโอนโดยสุจรติและมคี่าตอบแทน หรอืไดม้าโดยสุจรติและตาม
สมควรในทางศลีธรรมอนัดหีรอืในทางกุศลสาธารณะ 

ผูซ้ึ่งอ้างว่าเป็นผูร้บัประโยชน์ในทรพัย์สนิทีพ่นักงานอยัการรอ้งขอให้ตกเป็นของ
แผ่นดนิตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองสทิธขิองตนก่อนศาลมคี าสัง่ โดยแสดง
ให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผูร้บัประโยชน์โดยสุจรติและมคี่าตอบแทน หรอืไดม้าซึ่งประโยชน์
โดยสุจรติและตามสมควรในทางศลีธรรมอนัด ีหรอืในทางกุศลสาธารณะ 

 
๑๐๑ มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๒ มาตรา ๔๙ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๒๑ 

มาตรา ๕๑๑๐๓  เมื่อศาลท าการไต่สวนค าร้องของพนักงานอัยการตาม 
มาตรา ๔๙ แลว้ หากศาลเชื่อว่าทรพัย์สนิตามค ารอ้งเป็นทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท า
ความผิด และค าร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ร ับโอนทรัพย์สิน 
ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึน้ ใหศ้าลมคี าสัง่ใหท้รพัยส์นินัน้ตกเป็นของแผ่นดนิ 

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ท รัพ ย์ สินที่ ยึดห รืออายัด ไว้  ให้ ส านั ก งาน ส่ งเข้ ากองทุ นกึ่ งห นึ่ ง  แ ละส่ ง ให้
กระทรวงการคลังอีกกึ่ งหนึ่ ง  ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ด าเนินการตามระเบียบที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด๑๐๔ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผูอ้า้งว่าเป็นเจา้ของหรอืผูร้บัโอนทรพัยส์นิตาม
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวขอ้งหรอืเคยเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัผูก้ระท าความผดิ
มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดหรือได้รบัโอนมาโดยไม่สุจริต 
แลว้แต่กรณี 

 

 
๑๐๓ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทรัพย์สินตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ ง ที่ เป็นเงินที่ศาลสัง่ให้ตกเป็นของแผ่นดินก่อนที่

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) ฯ ใชบ้งัคบั แต่ส านักงาน ปปง. ยงัไม่ไดน้ าเงนิส่ง
กระทรวงการคลงัดว้ยเหตุผลต่าง ๆ  กรณนีี้ หากคดถีงึที่สุดแลว้ส านักงาน ปปง. ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายใหม ่
เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) ฯ ใช้บังคบัแล้ว และมิได้ก าหนด 
บทเฉพาะกาลไว ้ส่วนกรณีที่คดยีงัไม่ถงึที่สุด ส านักงาน ปปง. ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายเดมิ เพราะในขณะที่
จะตอ้งส่งเงนินัน้กฎหมายใหม่ยงัไม่ใชบ้งัคบั (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓๑/๒๕๕๒) 

๑๐๔ มาตรา ๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“เงนิ” ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หมายความถงึทรพัย์สนิที่เป็นเงนิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิ
ตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ เท่านัน้ แมว้่าจะมกีารน าทรพัย์สนิอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบั
การกระท าความผดิไปจ าหน่าย เงนิที่ได้จากการจ าหน่ายทรยั์สนิดงักล่าวก็ไม่ถอืว่าเป็น “เงนิ” ตามความหมาย
ของมาตรา ๕๑ วรรคสอง แต่อย่างใด จึงต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ท ากับทรพัย์สินอื่นทีได้มาจากการกระท า
ความผิด ไม่สามารถส่งเงนิที่ได้จากการขายทรพัย์สินอื่นนัน้เข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กึง่หนึ่งตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๕๕/๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๒๒ 

มาตรา ๕๑/๑๑๐๕ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรพัย์สินตามค าร้องไม่เป็นทรพัย์สิน 
ทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิ ใหศ้าลสัง่คนืทรพัยส์นินัน้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถา้ไม่มผีูใ้ด
ขอรบัคนืทรพัยส์นิภายในสองปีนับแต่วนัทีศ่าลมคี าสัง่ดงักล่าว ใหส้ านักงานน าทรพัย์สนิ
นัน้ส่งเขา้กองทุน 

ในกรณีทีม่ผีูม้าขอรบัคนืโดยใชส้ทิธขิอรบัคนืตามกฎหมายอื่นซึง่สามารถท าได้
ถึงแม้จะเกินกว่าก าหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานส่งคืนทรัพย์สินนั ้นแก่ 
ผูม้าขอรบัคนื หากไม่อาจส่งคนืทรพัย์สนิได้ใหค้นืเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยงัไม่ม ี
ผูม้ารบัคนืเมื่อล่วงพ้นห้าปีใหท้รพัย์สนินัน้ตกเป็นของกองทุน  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
การเก็บรกัษาและการจดัการทรพัย์สนิหรอืเงนิในระหว่างที่ยงัไม่มผีู้มารบัคนืให้เป็นไป
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด๑๐๖ 

 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ศาลสัง่ให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ 
ถ้าศาลท าการไต่สวนค ารอ้งของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผูร้บัประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
แล้วเห็นว่าฟังขึน้ ให้ศาลมคี าสัง่คุ้มครองสทิธขิองผู้รบัประโยชน์โดยจะก าหนดเงื่อนไข
ดว้ยกไ็ด ้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รบัประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ 
วรรคสอง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวขอ้งหรอืเคยเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัผู้กระท าความผดิมูลฐานหรอื
ความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่ าวเป็น
ผลประโยชน์ทีม่อียู่หรอืไดม้าโดยไม่สุจรติ 

 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ศาลสัง่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ 
หากปรากฏในภายหลงัโดยค าร้องของเจา้ของ ผูร้บัโอน หรอืผู้รบัประโยชน์ทรพัย์สนินัน้ 
ถ้าศาลไต่สวนแล้วเหน็ว่ากรณีต้องดว้ยบทบญัญตัิของมาตรา ๕๐ ใหศ้าลสัง่คนืทรพัย์สนินัน้
หรอืก าหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสทิธขิองผูร้บัประโยชน์ หากไม่สามารถคนืทรพัย์สนิ
หรอืคุม้ครองสทิธไิดใ้หใ้ชร้าคาหรอืค่าเสยีหายแทน แลว้แต่กรณี 

ค ารอ้งตามวรรคหนึ่งจะตอ้งยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่ค าสัง่ศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็น
ของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นค าร้องคดัค้านตาม

 
๑๐๕ มาตรา ๕๑/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๖ มาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๒๓ 

มาตรา ๕๐ ได ้เพราะไม่ทราบถงึประกาศหรอืหนังสอืแจง้ของเลขาธกิารหรอืมเีหตุขดัขอ้ง
อนัสมควรประการอื่น 

ก่อนศาลมคี าสัง่ตามวรรคหนึ่ง ใหศ้าลแจง้ใหเ้ลขาธกิารทราบถงึค ารอ้งดงักล่าว
และใหโ้อกาสพนักงานอยัการเขา้มาโต้แยง้ค ารอ้งนัน้ได ้

 

มาตรา ๕๔  ในกรณีทีศ่าลมคี าสัง่ใหท้รพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิตกเป็น
ของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
เพิม่ขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอยัการยื่นค าร้องขอให้ศาลมคี าสัง่ให้ทรพัย์สนินัน้ตกเป็นของ
แผ่นดนิได ้และใหน้ าความในหมวดนี้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๕๑๐๗  หลงัจากที่พนักงานอยัการได้ยื่นค าร้องตามมาตรา ๔๙ หาก 
มเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่าอาจม ีการโอน จ าหน่าย หรือยกัย ้ายไปเสียซึ่งทร ัพย์ส ินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผดิ เลขาธกิารจะส่งเรื่องใหพ้นักงานอยัการยื่นค าขอฝ่ายเดยีว
รอ้งขอให้ศาลมคี าสัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้ไว้ชัว่คราวก่อนมคี าสัง่ตามมาตรา ๕๑ ก็ได ้
เมื่อไดร้บัค าขอดงักล่าวแล้วให้ศาลพจิารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้ามหีลกัฐานเป็นที่เชื่อ
ได้ว่าค าขอนัน้มเีหตุอนัสมควร ใหศ้าลมคี าสัง่ตามทีข่อโดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๕๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธกิาร แล้วแต่กรณี ไดม้คี าสัง่
ใหย้ดึหรอือายดัทรพัยส์นิใดตามมาตรา ๔๘ แลว้ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย

 
๑๐๗ ในชัน้การตรวจสอบทรพัย์สินหากพนักงานอัยการไม่ยื่นค าขอให้ศาลมีค าสัง่ยึดและอายัด

ทรพัย์สนิไว้ชัว่คราวในระหว่างการพิจารณาคดี ส านักงาน ปปง. สามารถมคี าสัง่ให้ยดึและอายดัทรพัย์สนิไว้
ชัว่คราวตามมาตรา ๔๘ ได้ และส านักงาน ปปง. ยงัมหีน้าที่เก็บรกัษาทรพัย์สนิไว้จนกว่าเจ้าของจะมาขอรบั
ทรพัยส์นิคนื 

ถึงแม้ว่าพนักงานอัยการเห็นว่าไม่ต้องยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๕๕ และทรพัย์สินดังกล่าว 
ถูกถ่ายโอนไปเป็นของบุคคลภายนอกโดยสุจรติแลว้ก็ตาม เมื่อศาลได้มคี าสัง่ใหท้รพัย์สนิใดตกเป็นของแผ่นดนิ
แล้ว ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) สามารถตดิตามและด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าว
ต่อไปได ้(เรื่องเสรจ็ที ่๘๒๕/๒๕๕๑) 

กรณีที่พนักงานอัยการใช้ดุลยพินิจไม่ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ยึดหรืออายดัทรพัย์ไว้
ชัว่คราวตามมาตรา ๕๕ และทรพัย์สินนัน้ยงัอยู่ในความครอบครองหรอือยู่ในความดูแลของส านักงาน ปปง. 
เนื่องจากเจ้าของไม่มาขอรบัคืน กรณีนี้ส านักงาน ปปง. มีหน้าที่ต้องเก็บรกัษาทรพัย์สินไว้จนกว่าเจ้าของ
ทรพัยส์นิจะมาขอรบัคนื อย่างไรกต็ามหากปรากฏว่าเจา้ของมารบัทรพัยส์นิคนืไปแลว้ ต่อมามเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่า 
อาจมกีารโอน จ าหน่าย หรอืยกัย้ายไปเสยซึ่งทรพัย์สินนัน้ เลขาธิการ ปปง. ย่อมสามารถร้องขอให้พนักงาน
อยัการยื่นค ารอ้งฝ่ายเดยีวรอ้งขอใหศ้าลมคี าสัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิไวช้ัว่คราวก่อนในระหว่างการพจิารณา
คดตีามมาตรา ๕๕ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๒๕ ๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๒๔ 

ด าเนินการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิตามค าสัง่ แล้วรายงานใหท้ราบพรอ้มทัง้ประเมนิราคา
ทรพัยส์นินัน้โดยเรว็ 

การยึดหรอือายัดทรพัย์สินและการประเมินราคาทรพัย์สินที่ยึดหรอือายดัไว ้ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ทัง้นี้ ใหน้ าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗๑๐๘  การเกบ็รกัษาและการจดัการทรพัย์สนิทีค่ณะกรรมการธุรกรรม 
เลขาธกิารหรอืศาล แล้วแต่กรณี ได้มคี าสัง่ยึดหรอือายดัไว้ตามหมวดนี้ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ทรพัย์สนิตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรกัษาไว้ หรอืหากเก็บ
รกัษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธกิาร
อาจสัง่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั ้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือ
หลกัประกนัหรอืให้น าทรพัย์สนินัน้ออกขายทอดตลาด หรอืน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบกไ็ด ้

การใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีรบัทรพัย์สนิไปดแูลและใชป้ระโยชน์ การน าทรพัย์สนิออก
ขายทอดตลาดหรือการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ถา้ความปรากฏในภายหลงัว่า ทรพัย์สนิทีน่ าออกขายทอดตลาดหรอืทีน่ าไปใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง มใิช่ทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ
ให้คืนทรัพย์สินนั ้นพร้อมทัง้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่ อมสภาพตามจ านวนที่
คณะกรรมการก าหนด ใหแ้กเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครอง ถา้ไม่อาจคนืทรพัยส์นิได ้ใหช้ดใช้
ราคาทรพัย์สนินัน้ตามราคาที่ประเมนิไดใ้นวนัทีย่ดึหรอือายดัทรพัย์สนิ หรอืตามราคาที่
ไดจ้ากการขายทอดตลาดทรพัย์สนินัน้ แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง
ไดร้บัดอกเบี้ยในอตัราสงูสุดของดอกเบีย้เงนิฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสนิ
ในจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัคนืหรอืชดใชร้าคา แลว้แต่กรณี 

การประเมนิค่าเสยีหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
๑๐๘ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ค าว่า “ทรพัย์สนิ” ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ 

หมายถงึ ทรพัย์สนิตามทีค่ณะกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
แลว้แต่กรณ ีมคี าสัง่ใหย้ดึหรอือายดัไวช้ัว่คราวตามมาตรา ๔๘ เท่านัน้ (เรื่องเสรจ็ที ่๖๔๐/๒๕๔๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๒๕ 

มาตรา ๕๘  ในกรณีทีท่รพัย์สนิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิใด เป็นทรพัย์สนิ
ทีส่ามารถด าเนินการตามกฎหมายอื่นไดอ้ยู่แล้ว แต่ยงัไม่มกีารด าเนินการกบัทรพัย์สนิ
นัน้ตามกฎหมายดังกล่าว หรือด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล  
หรอืการด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า  
กใ็หด้ าเนินการกบัทรพัยส์นินัน้ต่อไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

ในการพจิารณาด าเนินการกบัทรัพย์สนิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิใดตาม
วรรคหนึ่งลกัษณะการกระท าความผดิทีส่ านักงานด าเนินการจะตอ้งมลีกัษณะทีอ่าจส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ความมัน่คง
ของประเทศ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอืระบบเศรษฐกจิการคลงัของประเทศ หรอื
เป็นการกระท าความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม หรือ 
ผูท้รงอทิธพิลทีส่ าคญัเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นับสนุน  ทัง้นี้ ลกัษณะการกระท าความผดิ
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด๑๐๙ 

 

มาตรา ๕๙  การด าเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้น า
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการนี้ใหพ้นักงานอยัการไดร้บัการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ปวง 

 

หมวด ๖/๑ 

กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ๑๑๐ 

   
 

มาตรา ๕๙/๑๑๑๑  ให้จดัตัง้กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิขึ้น
ในส านักงานโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ดงัต่อไปนี้ 

 
๑๐๙ มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑๐ หมวด ๖/๑ กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ มาตรา ๕๙/๑ ถงึ มาตรา ๕๙/๗ 

เพิม่โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๑ การเบิกจ่ายเงนิจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิตามมาตรา ๕๙/๖ จะต้องให้

สอดคลอ้งกบัวถัตปุระสงคข์องกองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ถอ้ยค าทีว่่าภายใตบ้งัคบัมาตรา ๕๙/๖ นัน้ หมายความว่า
การออกระเบียบเพื่อใช้จ่ายเงนิกองทุนนัน้จะต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนตามที่ก าหนดไวใ้น
มาตรา ๕๙/๑ วรรคหนึ่ง และต้องได้ร ับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรา ๕๙/๖ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๐๕/๒๕๖๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๒๖ 

(๑) สนับสนุนการด าเนนิการเกีย่วกบัการสบืสวนสอบสวน การด าเนินคด ีการตรวจคน้ 
การยดึหรอือายดั การบรหิารจดัการทรพัย์สนิ การแจง้เบาะแส การคุม้ครองพยาน หรอื
การอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ รวมทัง้การสนับสนุน
หน่วยงานอื่น ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและประชาชนในการด าเนนิการนัน้ 

(๒) ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง และประชาชนเกีย่วกบั
การเผยแพร่และการใหข้อ้มลูขา่วสาร การประชุมหรอืการจดัการศกึษาอบรม การร่วมมอื
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ และการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 

(๓) ด าเนินกจิการอื่นทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญตันิี้ 
ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๙/๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดระเบยีบการใช้

จ่ายเงนิเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๕๙/๒  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบดว้ยทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ทรพัยส์นิทีใ่หน้ าส่งเขา้กองทุนตามมาตรา ๕๑ 

(๒) ทรพัยส์นิทีเ่กบ็รกัษาซึง่ไม่มกีารขอรบัคนืตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 

(๓) ทรพัยส์นิทีม่ผีูใ้ห ้

(๔) ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานของรฐัของไทยหรอืของต่างประเทศ 

(๕) ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากทรพัยส์นิตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 

มาตรา ๕๙/๓  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ใหเ้ป็นของส านักงานโดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั
เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๕๙/๔  การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิกองทุน และการเกบ็รกัษา
ทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๕๙/๕  อ านาจหน้าที่ในการบรหิาร การจดัการ การจดัหาผลประโยชน์ 
การจ าหน่ายทรพัย์สนิและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิการของกองทุน ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 
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๑๒๗ 

มาตรา ๕๙/๖๑๑๒  ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายแก่
หน่วยงานบุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิ
ห น้าที่  ช่ วย เหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่ เพื่ อให้การด า เนิ นงานตาม
พระราชบญัญตันิี้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ ใหจ้่ายจากกองทุน  ทัง้นี้ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๕๙/๗  ภายในหกเดอืนนับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ ใหเ้ลขาธกิารเสนอ
งบดุลและรายงานการจ่ายเงนิของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิตรวจสอบรบัรองต่อคณะกรรมการและรฐัมนตร ี

 

หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๐  ผูใ้ดกระท าความผดิฐานฟอกเงนิ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปี
ถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๑  นิติบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
หรอืมาตรา ๙ ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่สองแสนบาทถงึหนึ่งลา้นบาท 

กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคล
ตามวรรคหนึ่งกระท าความผดิ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าตนมไิด้มสี่วน
ในการกระท าความผดิของนิตบิุคคลนัน้ 

 

 
๑๑๒ โดยที่ส านักงาน ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรอืเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง.  

ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ โดยตรง และไดร้บัค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น เงินเพิ่มพิเศษหรือ 
เงนิประจ าต าแหน่งตามที่มกีฎหมายก าหนดใหจ้่ายแล้ว จงึไม่มคี่าตอบแทนอื่นใดจ าเป็นต้องจ่าย ในการปฏบิตัิ
หน้าทีห่รอืช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายอกี 

กรณีที่ ส านักงาน ปปง. ไดอ้อกระเบยีบใหส้ านักงาน ปปง. และบุคคลากรของส านักงาน ปปง. ได้รบั
ค่าตอบแทนพิเศษจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และได้มีการเบิกจ่ายเงินไปให้
บุคลากรดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รบัเงินดังกล่าวนัน้จะต้องคืนให้แก่กองทุนฯ ตามหลกัของลาภมิควรได ้
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที๗่๖๐/๒๕๖๑ / เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๐๕/๒๕๖๑) 
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๑๒๘ 

มาตรา ๖๑/๑๑๑๓  นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหรอืผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง
ผู้ใดใช้หรือสัง่การให้คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรอืทรพัย์สิน หรอืยับยัง้การท าธุรกรรม ยึดหรอือายัด หรอื
ปฏิบตัิการอื่นตามพระราชบญัญัตินี้ โดยมใิห้พยานหลกัฐานตามสมควรเพื่อกลัน่แกล้ง
หรอืใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืเพื่อประโยชน์ในทางการเมอืง หรอืกระท าการดงักล่าว
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตัง้แต่หกหมื่นบาท 
ถงึหกแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

กรรมการธุรกรรม เลขาธกิาร รองเลขาธกิารหรอืพนักงานเจา้หน้าทีผู่ใ้ดปฏบิตัิ
ตามการใชห้รอืการสัง่การตามวรรคหนึ่งโดยมชิอบดว้ยพระราชบญัญตันิี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตัง้แต่สามปีถงึสามสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่หกหมื่นบาทถงึหกแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๑/๒๑๑๔  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑ ต้องระวางโทษปรบัไม่น้อยกว่าสามเท่า 
แต่ไม่เกนิหกเท่าของค่าตอบแทนและรายไดอ้ื่นทีไ่ดจ้ากการท างานนัน้ค านวณเป็นรายปี 
แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าหา้แสนบาท 

 

มาตรา ๖๒๑๑๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือ 
มาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าแสนบาท และปรบัอีกไม่เกนิวนัละห้าพันบาท
ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่ หรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มาตรา ๖๓๑๑๖  ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ 
หรอืมาตรา ๒๑ โดยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดความจรงิทีต่อ้งแจง้ใหพ้นักงาน
เจา้หน้าทีท่ราบ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัตัง้แต่หา้หมื่นบาทถงึหา้แสนบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

 
๑๑๓ มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๔ มาตรา ๖๑/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑๕ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๑๖ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๒๙ 

มาตรา ๖๔  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบญัชี
เอกสารหรอืหลกัฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรอื (๒) หรอืขดัขวางหรอืไม่ใหค้วามสะดวก
ตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผูใ้ดกระท าการใด ๆ ใหบุ้คคลอื่นล่วงรูข้อ้มูลทีเ่กบ็รกัษาไวต้ามมาตรา ๓๘ วรรคสี ่
เวน้แต่การปฏบิตักิารตามอ านาจหน้าทีห่รอืตามกฎหมาย ตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๖๔/๑๑๑๗  ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔  
ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้มอี านาจเปรยีบเทยีบได ้

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจ านวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็น
ประธานกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในส านักงานที่
เลขาธกิารมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ใหเ้ลขาธกิารแต่งตัง้ขา้ราชการในส านักงานจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรยีบเทียบ และผู้ต้องหาได้ช าระ
ค่าปรบัตามจ านวนและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเปรยีบเทยีบก าหนดแล้ว ใหถ้อื
ว่าคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 

มาตรา ๖๔/๒๑๑๘  ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๒ ถ้ามิได้ฟ้อง 

ต่อศาลหรอืมไิดม้กีารเปรยีบเทยีบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองปีนับแต่วนัที่พนักงาน
เจา้หน้าทีต่รวจพบการกระท าความผดิและรายงานใหเ้ลขาธกิารทราบ หรอืภายในหา้ปี
นับแต่วนักระท าความผดิ เป็นอนัขาดอายุความ  

 

มาตรา ๖๕  ผูใ้ดยกัยา้ย ท าใหเ้สยีหาย ท าลาย ซ่อนเรน้ เอาไปเสยี ท าใหส้ญูหาย
หรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ซึ่งเอกสารหรอืบนัทกึ ขอ้มูล หรอืทรพัย์สนิทีเ่จา้พนักงานยดึหรอื
อายดัไว้ หรอืที่ตนรูห้รอืควรรูว้่าจะตกเป็นของแผ่นดนิตามพระราชบญัญตันิี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิสามแสนบาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

 
๑๑๗ มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑๘ มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๑๓๐ 

มาตรา ๖๖๑๑๙  ผูใ้ด 

(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรอื 

(๒) รูห้รอือาจรู้ความลบัในราชการเกี่ยวกบัการด าเนินการตามพระราชบญัญตัินี้ 
กระท าดว้ยประการใด ๆ ใหผู้อ้ื่นรูห้รอือาจรูค้วามลบัดงักล่าว เวน้แต่เป็นการปฏบิตักิาร
ตามหน้าทีห่รอืตามกฎหมาย 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี

 

 
๑๑๙ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบนั 
ผูป้ระกอบอาชญากรรมซึ่งกระท าความผดิกฎหมายบางประเภท ไดน้ าเงนิหรอืทรพัย์สนิ 
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดนัน้มากระท าการในรูปแบบต่าง ๆ อนัเป็นการฟอกเงิน 
เพื่อน าเงนิหรอืทรพัย์สนินัน้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการกระท าความผดิต่อไปไดอ้กี ท าให้
ยากแก่การปราบปรามการกระท าความผดิกฎหมายเหล่านัน้ และโดยที่กฎหมายที่มอียู่ 
กไ็ม่สามารถปราบปรามการฟอกเงนิหรอืด าเนินการกบัเงนิหรอืทรพัย์สนินัน้ไดเ้ท่าทีค่วร 
ดงันัน้ เพื่อเป็นการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรมดงักล่าว สมควรก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ใหส้ามารถด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖๑๒๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี้ คือ โดยที่ได้มกีารแก้ไข
เพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญาก าหนดความผดิเกี่ยวกบัการก่อการรา้ยและเนื่องจาก
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยเป็นปัจจยัทีช่่วยสนับสนุนท าใหก้ารก่อการรา้ย
รุนแรงยิง่ขึ้น อนัเป็นการกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรคีวามมัน่คง
แห่งสหประชาชาติได้ขอให้ทุกประเทศร่วมมือด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การกระท าที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรพัย์สนิหรอืกรณีอื่นใดที่มี
วตัถุประสงค์จะน าไปใช้ด าเนินการก่อการร้ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้การก่อการรา้ยยุติลงด้วย 
สมควรก าหนดให้ความผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อน ามาตรการตามกฎหมายดงักล่าว
มาใช้ควบคู่กัน ซึ่งจะท าให้การบงัคบัใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เป็นไปอย่าง
ได้ผล โดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนัที่จะ
รกัษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชก าหนดนี้ 
 

 
๑๒๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๗๖ ก/หน้า ๔/๑๑ สงิหาคม ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๒ 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒๑ 

 

มาตรา ๒๘  ให้เลขาธกิารตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นเลขาธกิาร
ตามพระราชบญัญตันิี้และปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้เลขาธกิารคนใหม่ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มบีทบญัญตับิางประการทีไ่ม่สามารถ
น ามาบงัคบัใชใ้นการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรอืหมดสิน้ไปได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิมุ่งเน้นการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปดความผดิมลูฐาน 
ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายทีผ่่านมาไม่อาจช่วยใหก้ารตดัวงจรการประกอบอาชญากรรม
ลดน้อยลงหรอืหมดไปได้สมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายทีก่ าหนดไว ้ ทัง้นี้ เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัผู้กระท าความผดิอาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจากแปดความผดิมูลฐานดงักล่าว 

ยังสามารถน าเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดในแต่ละคราวมาใช ้

ในการสนับสนุนการกระท าความผดิอาญาในแปดความผดิมูลฐานได้อกี นอกจากนี้ยงัมี
ข ัน้ตอนในการบงัคบัใชก้ฎหมายบางประการไม่อาจด าเนินการไปไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันัน้ 
เพื่อใหก้ารตดัวงจรการประกอบอาชญากรรมเป็นไปอย่างไดผ้ลตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้
อย่างแทจ้รงิ ในขณะทีก่ระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
สามารถด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
จ าเป็นต้องก าหนดให้การกระท าความผดิอาญาฐานอื่นที่ขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอื
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืต่อความมัน่คงแห่งรฐัหรอืความมัน่คงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นความผดิมลูฐาน  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๒๒ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากปัจจุบัน 
ผูป้ระกอบอาชญากรรมเกี่ยวกบัความผิดมูลฐานได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพ 
บางประเภทซึ่งมิใช่การด าเนินการของสถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน 
นอกจากนี้  พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒  

 
๑๒๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๔๐ ก/หน้า ๑๔/๑ มนีาคม ๒๕๕๑ 
๑๒๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๔๖ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๓ 

มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าของสถาบันการเงินที่ยัง 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ เพื่อใหม้รีายละเอยีดของขอ้มลูเพิม่มากขึน้ ซึ่งอาจเป็นช่องทาง
ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้โดยง่าย ดังนั ้น  
เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน 
ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สมควรก าหนดให้ผู้ประกอบอาชพีบางประเภทมหีน้าที่
ตอ้งรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและก าหนด
มาตรการเกีย่วกบัการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ของ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๒๓ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้ก าหนดให้การกระท าความผิด
อาญารา้ยแรงบางฐานความผดิเป็นความผดิมูลฐานส่งผลใหผู้ก้ระท าความผดิสามารถน า
เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการกระท าความผดิมาใชส้นับสนุนการกระท าความผดิอาญาได้
อกี จงึเหน็ควรก าหนดความผดิมูลฐานเพิม่เตมิและก าหนดกรอบของความผดิมลูฐานให้
ชดัเจนเพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน นอกจากนี้ ไดก้ าหนดอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิทีจ่ะก าหนดนโยบายในการประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัการฟอก
เงนิและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกนัความเสีย่ง ก าหนดเรื่องมาตรการคุม้ครองพยาน 
เรื่องต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษทีจ่ะไดร้บัเงนิเพิม่ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพล
เรอืนและใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษสนับสนุนการด าเนินคดกีบัผูก้ระท าความผดิหรอืการ
ด าเนินการกบัทรพัย์สนิเกี่ยวกบัการกระท าความผดิ รวมทัง้ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ
เปรยีบเทยีบปรบั  ทัง้นี้ เพื่อให้การปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพซึ่งสอดคล้อง
กบัมาตรฐานสากล  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 
๑๒๓ ราชกจิจานุเบกษา เลม่ ๑๓๐/ตอนที ่๑๑ ก/หน้า ๘/๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๔ 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๒๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕๑  ใหเ้ลขาธกิารซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใช้บังคับเป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบญัญตันิี้ 

เมื่ อบุ คคลซึ่ งด ารงต าแห น่งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ งครบวาระแล้ว 
คณะรฐัมนตรอีาจมมีตใิห้บุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งที่ปรกึษาประจ าส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืต าแหน่งอื่นใดในหน่วยงานอื่นของรฐัซึ่งมตี าแหน่งที่
เทยีบเท่า  ทัง้นี้ โดยไดร้บัเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิเพิม่พเิศษและสทิธปิระโยชน์
อื่นใดไม่ต ่ากวา่ทีไ่ดร้บัอยู่เดมิได ้

 

มาตรา ๕๒   ให้ด า เนินการแต่ งตั ้งกรรมการในคณ ะกรรมการ และ
คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่
วนัที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตัง้ดังกล่าวให้กรรมการใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่ งตัง้กรรมการใน
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ในระหว่าง
เวลาดังกล่าว หากมีต าแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม 
ประกอบดว้ยกรรมการเท่าทีม่อียู่ 

 

มาตรา ๕๓  เรื่องใดทีอ่ยู่ในระหว่างด าเนินการตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ตาม 

มาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑๒๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๙๘ ก/หน้า ๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๕ 

ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณายุตกิารด าเนินการและ
ให้ส านักงานด าเนินการส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่
คณะกรรมการจะมมีตใิหด้ าเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย 

 

มาตรา ๕๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มบีทบญัญตับิางประการทีไ่ม่เหมาะสม
ต่อการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในปัจจุบนั จงึเหน็ควรปรบัปรุงบทบญัญตัใิน
ส่วนทีเ่กี่ยวกบัความผดิมูลฐาน สถาบนัการเงนิ ทรพัย์สนิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ 
และลกัษณะการกระท าความผดิฐานฟอกเงนิ การรายงานการท าธุรกรรม การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
ทรพัย์สนิที่เกี่ยวกับการกระท าความผดิ และการคุม้ครองสทิธผิู้เสียหายในความผดิมูล
ฐาน และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ และเพิ่มอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดท า
แผนปฏิบตักิารร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มหีน้าที่รายงานซึ่งกระท าการ
ฝ่าฝืนไปยงัหน่วยงานก ากับดูแลและส่งเสรมิความร่วมมอืของประชาชนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
และด าเนินการเกี่ยวกบัการปฏบิตักิารอ าพราง การมแีละใชอ้าวุธปืนในการปฏบิตัหิน้าที ่
นอกจากนี้ ได้ปรบัปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและคณะกรรมการธุรกรรม และก าหนดวธิกีารในการคดัเลอืก
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ
ก าหนดเงือ่นไขเมื่อพน้จากต าแหน่งดงักล่าว รวมทัง้ปรบัปรุงบทก าหนดโทษทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ทัง้นี้ เพื่อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและเลขาธกิารดงักล่าวเป็นไปโดยอิสระ 
และการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๖ 

ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
องคป์ระกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ๑๒๕ 

 

ข้อ ๕  ให้บุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่ค าสัง่นี้ใชบ้งัคบั
พน้จากต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒนิับแต่วนัทีค่ าสัง่นี้ใชบ้งัคบั 

ให้การด าเนินการเพื่อให้มคีณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ตามค าสัง่นี้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าสัง่นี้ ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยัง
ด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิประกอบดว้ย
กรรมการเท่าทีม่อียู่ 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีเห็นสมควรนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรอีาจเสนอให้คณะ
รกัษาความสงบแห่งชาตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๗  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
๑๒๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๐๑ ง/หน้า ๗๕/๘ สงิหาคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๗ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดจ านวนเงนิในการท าธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสดซึง่ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 

ตอ้งรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อนัเป็นกฎหมายที่มบีทบญัญตัิ
บางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๒๖  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดเกา้สบิวนันับแต่วนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน
ในกรณีเป็นธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) 
ใหร้ายงานในกรณีเป็นธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสดมจี านวนตัง้แต่สองลา้นบาทขึน้ไป 

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานในกรณีเป็น
ธรุกรรมทีใ่ชเ้งนิสดมจี านวนตัง้แต่หา้แสนบาทขึน้ไป 

(๓) ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) ใหร้ายงานในกรณี
เป็นธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสดมจี านวนตัง้แต่หนึ่งแสนบาทขึน้ไป 

 
๑๒๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๔๒ ก/หน้า ๗๘/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๘ 

(๔)๑๒๗ ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ใหร้ายงานในกรณีเป็น
ธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสดมจี านวนตัง้แต่หนึ่งแสนบาทขึน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี

 
๑๒๗ ข้อ ๒ (๔) เพิ่มโดยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมที่ใช้เงนิสดซึ่ง 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๓๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มาตรา ๑๖ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
บญัญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มหีน้าที่ต้องรายงาน
การท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เมื่อปรากฏว่าธุรกรรม
นัน้เป็นธุรกรรมที่ใช้เงนิสดมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง สมควรก าหนด
จ านวนเงนิในการท าธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสด  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมที่ใช้เงนิสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๒๘ 

 

ข้อ  ๑   กฎกระท รว งนี้ ให้ ใช้ บั งคับ ตั ้งแต่ วัน ถั ด จ ากวัน ป ระก าศ ใน  

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บญัญัติ
ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มหีน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อ
ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมนัน้เป็นธุรกรรมที่ใช้
เงนิสดมจี านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง สมควรก าหนดจ านวนเงนิในการท า
ธุรกรรมทีใ่ชเ้งนิสดของผูป้ระกอบอาชพีดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 
๑๒๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๓/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 
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๑๔๐ 

กฎกระทรวง 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ 

ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 

ขอ้ ๑๑๒๙  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรอืบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) หรอื (๙) 
“ผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว”๑๓๐ หมายความว่า บุคคลธรรมดา นติบิุคคล หรอื

บุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวกบัสถาบนัการเงนิหรือ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๙) โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบับุคคลธรรมดา นิตบิุคคล หรอืบุคคล 
ทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายนัน้มาก่อน 

 
๑๒๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๖๓ ก/หน้า ๒๓/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๑๓๐ ขอ้ ๓ นิยามค าว่า “ผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว” เพิม่โดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๔๑ 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคล
ธรรมดาหรอืนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผูค้รอบครอง ใช้ จ าหน่าย หรอืบรหิารจดัการทรพัย ์

ไมว่่าดว้ยวธิใีด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอกีฝ่ายหนึ่ง 

“ผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่
แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบนัการเงินหรือ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) หรอื (๙) หรอืบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึ
บุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนิตบิุคคลหรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย 

“ขอ้มูลสาธารณะ” หมายความว่า ขอ้มูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถ
เขา้ถงึไดอ้ย่างเสมอภาคหรอืขอ้มลูเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีส่ามารถแสวงหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูล
ที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และผู้เขา้ถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนัน้ อาจต้องจ่ายหรือ  

ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รบัข้อมูลดงักล่าว รวมถึงขอ้มูลที่หน่วยงานของรฐั
จัดท าขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพื่อ
ตรวจสอบหรอืทราบถงึขอ้มลูต่าง ๆ 

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รบัมอบหมาย 

ให้ด ารงต าแหน่งส าคญัหรอืเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในหรอืต่างประเทศ เช่น ประมุข
แห่งรฐัหรอืรฐับาล รฐัมนตรหีรอืเจา้หน้าที่ระดบัสูงของรฐับาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตาม
รฐัธรรมนูญ อยัการ หรอืทหาร ผูบ้รหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นที่รฐั
เป็นเจ้าของ หรอืผู้มีบทบาทส าคญัในพรรคการเมือง รวมทัง้สมาชิกในครอบครวัหรือ
ผู้ร่วมงานใกล้ชิด และบุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือเคยด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบรหิาร รองกรรมการบรหิาร 
และสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูท้ี่ด ารงต าแหน่งเท่าเทยีมกบัระดับดงักล่าว  
ทัง้นี้ ตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 
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๑๔๒ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   

 

ข้อ ๔  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ส าหรบัการประเมนิและบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ย  ทัง้นี้ นโยบายและระเบยีบวธิกีารดงักล่าวต้องไดร้บัการทบทวนเป็น
ระยะและปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

นโยบายและระเบียบวธิกีารตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถงึมาตรการประเมินความเสี่ยง
ดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยอนัอาจเกดิขึ้นจากการ
พฒันาผลติภณัฑ์และวธิดี าเนินธุรกิจใหม่รวมถงึกลไกใหม่ในการให้บรกิาร หรอืการใช้
เทคโนโลยใีหม่หรอืทีก่ าลงัพฒันาส าหรบัทัง้ผลติภณัฑใ์หม่และทีม่อียู่แลว้ 

การด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทาง 

ทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ข้อ ๕  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ตอ้งด าเนินการประเมนิความเสีย่งตามขอ้ ๔ วรรคสอง และก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม
ส าหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ 

การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่  บริการใหม่ หรือการใช้
เทคโนโลยใีหม ่

มาตรการตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ขอ้ ๖  ห้ามสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
สรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืท าธุรกรรมกบัลูกคา้ทีป่กปิดชื่อจรงิหรอืใชช้ื่อแฝง 

 

ขอ้ ๗  ห้ามสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
รวมทัง้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและส านักงานผู้ด าเนินการแทน เปิดเผย
ข้อเท็จจริงหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันอาจมีผลท าให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการ
รายงานธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั หรอืรายงานขอ้มลูอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งของลูกคา้ไปยงั
ส านักงาน 
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๑๔๓ 

ข้อ ๘  ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษในการใชก้ระบวนการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ หากมเีหตุใหเ้ชื่อไดว้่าการใชก้ระบวนการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้จะเป็นการท าใหลู้กคา้หรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นลูกคา้ทราบถงึการ
ด าเนินการดงักล่าว สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
อาจไม่ด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยั
ต่อส านักงานต่อไป 

สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจดัให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจถงึการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อตอ้งปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ 

 

ข้อ ๙  ในการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ถ้าสถาบัน
การเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สงสยัว่าอาจเกี่ยวขอ้งกบัการ
ฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)ต้องด าเนินการตามขอ้ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓)  ทัง้นี้  
ไม่ว่าจะมขีอ้ยกเวน้ในการสรา้งหรอืด าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการท าธุรกรรมไว้
หรอืไม่กต็าม และรายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงานต่อไป 

 

หมวด ๒ 

การบรหิารความเสีย่ง 

ดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

   

 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   

 

ขอ้ ๑๐  ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ตรวจสอบธุรกรรมทีลู่กค้าไดท้ าขึน้ เพื่อบรหิารความเสีย่งส าหรบัธุรกรรมที่สงสยัว่าอาจ
เกีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และใหร้ายงาน
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๑๔๔ 

เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงานภายหลงัจากที่ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 

ขอ้ ๑๑  ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการในข้อ ๔ กับลูกค้าทุกราย ตัง้แต่สร้าง
ความสมัพนัธท์างธุรกจิจนยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้แต่ละราย 

 

ขอ้ ๑๒  ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ก าหนดระดบัความเขม้ขน้ในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้
ส าหรบัลูกคา้ทุกรายให้สอดคล้องกบัความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ยของลูกคา้โดยในรายทีม่คีวามเสีย่งสงู ตอ้งด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าในระดบัที่เขม้ข้นที่สุด และในรายที่มคีวามเสี่ยงต ่า 
อาจพจิารณาลดความเขม้ขน้ในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบั
ลูกค้าลงได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและระเบียบวธิีการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการรา้ย 

 

ขอ้ ๑๓  ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน  
และที่น ามาพิจารณาในการบรหิารความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบนัและด าเนินการอย่างสม ่าเสมอจนกว่า 
จะยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ 

 

ส่วนที ่๒ 

การบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ส าหรบัลูกคา้ความเสีย่งสงู 

   

 

ข้อ ๑๔  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ทีต่อ้งด าเนนิการบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้ายตามข้อ ๔ และข้อ ๕ จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันหมายความรวมถึงปัจจยัความเสี่ยง 
ดงัต่อไปนี้ 
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๑๔๕ 

(๑) ปัจจยัความเสีย่งอนัเกดิจากลูกคา้ ไดแ้ก ่

(ก) กรณีทีข่อ้มูลหรอืผลการตรวจสอบการระบุตวัตนของลูกคา้หรอืผูไ้ดร้บั
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้ระบุว่า ลูกคา้หรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที่แทจ้รงิของลูกคา้
มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

๑) โครงสรา้งการถอืหุน้มคีวามผดิปกตหิรอืมคีวามซบัซอ้นเกนิกว่าการ
ด าเนินธุรกจิตามปกต ิ

๒) ตรงกับข้อมูลที่ส านักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องก าหนดให้เป็น
ลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่ควรไดร้บัการเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิ 

๓) ประกอบอาชพีทีม่คีวามเสีย่งสงูตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

๔) เป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หรอื 

๕) ถูกพจิารณาโดยนัยอื่นว่ามคีวามเสีย่งสูงไม่ว่าทางดา้นการฟอกเงนิ
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(ข) กรณีทีต่รวจสอบพบว่า ความสมัพนัธท์างธุรกจิหรือการท าธุรกรรมของ
ลูกคา้ด าเนินไปอย่างผดิปกต ิ

(๒) ปัจจยัความเสีย่งอนัเกดิจากพืน้ทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่งในการฟอกเงนิ 
ได้แก่ กรณีที่ลูกคา้มถีิ่นที่อยู่ไม่ว่าชัว่คราวหรอืถาวร มกีารประกอบอาชพี มแีหล่งที่มา
ของรายได ้หรอืท าธุรกรรมในพืน้ทีเ่ชงิภูมศิาสตรห์รอืประเทศซึง่เลขาธกิารก าหนดว่าเป็น
พืน้ทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงูดา้นการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการรา้ย 

ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) น าปัจจยั
ความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒) มาพิจารณาบรหิารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
และในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙ )  
ไดป้ระเมนิถงึปัจจยัความเสีย่งขา้งต้นกบัขอ้มูลอื่น ๆ ของลูกคา้แลว้พบว่าปัจจยัตาม (๑) 
หรอื (๒) ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญั สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) ตอ้งก าหนดใหลู้กคา้ดงักลา่วเป็นลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพจิารณา
ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ช่องทางการใหบ้รกิาร ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลติภณัฑท์าง
การเงนิ ขอ้มูลรายชื่อที่มคีวามเสีย่งจากแหล่งขอ้มูลอื่น เป็นปัจจยัในการก าหนดความ
เสีย่งสงูร่วมดว้ยกไ็ด ้
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๑๔๖ 

ขอ้ ๑๕  สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าในระดบัที่เขม้ขน้ที่สุดส าหรบั
ลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงูโดยอย่างน้อยตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขัน้ตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า 
เกี่ยวกบัขอ้มูลหรอืหลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงนิ
หรอืรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรอื 
ในการท าธุรกรรม การก าหนดขัน้ตอนใหม้กีารอ้างถงึความสมัพันธ์ทางธุรกจิกบัสถาบนั
การเงนิทีม่คีวามน่าเชื่อถอืดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(๒) ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเป็นผูอ้นุมตักิารสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและอนุมตัิผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบ  

เพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้
สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการ
ฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตอ้งปฏเิสธการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืไม่ท า
ธรุกรรมหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัลูกคา้ดงักล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุ
อนัควรสงสยัต่อส านักงาน 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงนิ
ของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ข ัน้ตอน  
หรอืลกัษณะในการตดิตามความสมัพนัธท์างธุรกจิและความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรม 
และเพิม่ความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลการระบุตวัตนและการระบุผู้ได้รบั
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้และใหด้ าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 

 

ส่วนที ่๓ 

การบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ส าหรบัลูกคา้ความเสีย่งต ่า 

   

 

ข้อ ๑๖  ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจลดระดบัความเขม้ขน้ในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ ส าหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต ่า โดยอาจด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 
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๑๔๗ 

(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน โดยพิจารณาถึง 

ความเหมาะสมจากประเภทของลูกค้า ประเภทของธุรกรรมหรอืผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 
มลูค่าของธุรกรรม และความเคลื่อนไหวทางการเงนิหรอืการด าเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

(๒) ลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทาง
การเงนิหรอืการด าเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิของลูกคา้ 

(๓) ลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจทานขอ้มลูปัจจุบนัของลูกคา้ 

ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต ่าตามวรรคหนึ่ ง  

ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต ่า มีส่วนร่วม 

ในการกระท าหรอืมกีารท าธุรกรรมหรอืมกีารด าเนินการใด ๆ ทีอ่าจเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิ
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปรบัปรุงความเสีย่งของลูกคา้ดงักล่าวใหเ้ป็นลูกคา้ทีม่คีวาม
เสี่ยงสูงและด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับ 

ทีเ่ขม้ขน้ทีสุ่ดตามขอ้ ๑๕ ทนัท ี

 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ 

   

 

ส่วนที ่๑ 

การด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ทัว่ไป 

   

 

ข้อ ๑๘  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ เมื่อ 

(๑) เริม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ 

(๒)๑๓๑ มกีารท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว 

(ก) ไม่ว่าครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ทีม่รี่องรอยความต่อเนื่องรวมกนัมมีูลค่า
ตัง้แต่หนึ่งแสนบาทขึน้ไป หรอื 

 
๑๓๑ ขอ้ ๑๘ (๒) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๔๘ 

(ข) ทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืใหบ้รกิารเงนิ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นแต่ละครัง้มมีลูค่าตัง้แต่หา้หมื่นบาทขึน้ไป 

(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการรา้ย 

(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิตามขอ้ ๑๙ (๑) และ (๒) 

 

ขอ้ ๑๙  การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้าของสถาบนัการเงนิ
และผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ใหด้ าเนินการดงันี้ 

(๑) ระบุตวัตนของลูกคา้ และพสิจูน์ทราบตวัตนของลูกคา้โดยใชเ้อกสาร ขอ้มูล 
หรอืขา่วสารจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะทีน่่าเชื่อถอืนอกเหนือจากการขอขอ้มลูจากลูกคา้กไ็ด ้

(๒) ระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ และใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการพสิูจน์
ทราบผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ 

(๓) ตรวจสอบขอ้มูลของลูกค้าและผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิของลูกค้ากับ
ขอ้มูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กร ซึ่งมมีติของหรอืประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอนัเป็นการ 

ก่อการรา้ยหรอืเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ านงในการสร้าง
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงนิหรอืการท าธุรกรรมและขอ้มูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการท าธุรกรรมตลอดช่วงเวลา 

ที่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจยงัด าเนินอยู่ ว่ายงัคงสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการท าธุรกรรมทีลู่กคา้แจง้ไว ้รวมถงึขอ้มลูทางเศรษฐกจิของ
ลูกคา้ ระดบัความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
ของลูกคา้ทีไ่ดป้ระเมนิไวแ้ละขอ้มลูอื่น ๆ ของลูกคา้ทีม่อียู่ และตอ้งด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อให้ขอ้มูลของลูกค้าโดยเฉพาะขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งที่มาของรายได้เป็นขอ้มูลที่เป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอ 

สถาบันการเงิน และผู้ ป ระกอบ อาชีพ ตามมาตรา ๑๖  (๑ ) และ (๙ )  
ตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ตามวรรคหนึ่ง ใหส้อดคลอ้ง
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๑๔๙ 

กบัผลการบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
ส าหรบัลูกคา้แต่ละรายตามขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๑๖ และขอ้ ๑๗ 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง
ด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนหรอืระหว่างการสรา้งความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ  สถาบันการเงินและผู้ป ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑ ๖ (๑) และ (๙ )  
อาจด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกทีส่ามารถท าได้ภายหลงัจากทีม่กีาร
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  ทัง้นี้  การด าเนินการในภายหลังการสร้าง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ  

การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยทีม่ปีระสทิธภิาพ และไม่กระทบกระเทอืนถงึ
การระงบัการด าเนินการกับทรพัย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการรา้ย 

การระบุตวัตนของลกูคา้และระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิตาม (๑) และ (๒) 
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ข้อ ๒๐  ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 

ท าธุรกรรมในนามของลูกคา้ ใหส้ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกคา้ไดม้กีารมอบอ านาจใหส้รา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ
หรอืท าธุรกรรมในนามของลูกค้าจรงิ และต้องด าเนินการตรวจสอบบุคคลที่ได้รบัมอบ
อ านาจดงักล่าวตามขอ้ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๑  ภายใต้บงัคบัขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๐ การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิ
เกีย่วกบัลูกคา้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ใหส้ถาบนัการเงนิ
และผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด าเนินการระบุตวัตนและพสิูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า รวมทัง้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจน
โครงสรา้งการบรหิารจดัการหรอืการเป็นเจา้ของและอ านาจในการควบคุมนิตบิุคคลหรอื
บุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๒  ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล
หรอืบุคคลที่มีการตกลงกนัทางกฎหมายตามขอ้ ๒๑ ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้า 
และผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิดงันี้ 
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๑๕๐ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและ
หลกัฐานดงันี้ 

(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได ้

ถึงสถานะทางกฎหมายและการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน 

ทางกฎหมาย 

(ข) ขอ้มูลเกี่ยวกบัอ านาจในการควบคุม ก ากบัดูแล และผูกพนันิติบุคคล
หรอืบุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทัง้ให้ระบุบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมตี าแหน่ง
บรหิารระดบัสูง  ทัง้นี้ สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ตอ้งด าเนินการตรวจสอบบุคคลดงักล่าวตามขอ้ ๑๙ (๓) ดว้ย 

(ค) สถานทีต่ัง้ตามทีจ่ดทะเบยีนและสถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 
(๒) ระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ และใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการพสิูจน์

ทราบผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ โดยใชข้อ้มลูดงันี้ 
(ก) ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล ไดแ้ก ่

๑) ระบุบุคคลธรรมดาผูใ้ชอ้ านาจในการควบคุมนิตบิุคคล โดยพจิารณา
จากการไดร้บัผลประโยชน์หรอืการถอืสทิธเิป็นเจา้ของ 

๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการ
ควบคุมนิติบุคคลตาม ๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคล
ธรรมดาผูใ้ชอ้ านาจในการควบคุมนิตบิุคคลโดยวธิกีารอื่น ในกรณีทีม่ ี

๓) ในกรณีทีไ่ม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรอื ๒) ได ้สถาบนั
การเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม 

ในการพสิจูน์ทราบบุคคลธรรมดาทีม่ตี าแหน่งเป็นเจา้หน้าทีบ่รหิารระดบัสงูของนิตบิุคคลนัน้ 

(ข) ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ไดแ้ก่ 
๑) ในกรณีที่เป็นทรสัต์ ให้ระบุผู้ก่อตัง้ กรรมการทรัสตี ผู้คุ้มครอง  

(ในกรณีที่มี) ผู้รบัผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมทรสัต ์

ซึง่รวมถงึบุคคลทีอ่ยู่ในสายการควบคุมหรอืการเป็นเจา้ของดว้ย 

๒) ในกรณีทีเ่ป็นทรสัตต์ามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
ให้ระบุชื่อผูก้่อตัง้ทรสัต์และทรสัต ีผูร้บัประโยชน์ วตัถุประสงค์ของทรสัต์ ทรพัย์สนิทีจ่ะ
ใหเ้ป็นกองทรสัต ์

๓) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น  
ใหร้ะบุตวัตนของบุคคลทีอ่ยู่ในต าแหน่งทีเ่ท่าเทยีมหรอืคลา้ยกนั 
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๑๕๑ 

ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลูกคา้ตามขอ้ ๑๙ ได ้ใหส้ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) ปฏิเสธการสรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม หรือยุติความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

ต่อส านักงาน 

 

ข้อ ๒๔  การสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจในครัง้ต่อไป สถาบนัการเงนิและ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจใชข้อ้มลูการตรวจสอบตามขอ้ ๑๙ (๑) 
(๒) และ (๔) ที่ได้จดัท าไว้แล้วส าหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัย  

ในความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว 

 

ข้อ ๒๕  ให้เลขาธิการก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับสถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการเก็บรกัษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ข้อ ๒๖  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิส าหรบัลูกค้าทุกราย ทัง้ลูกค้าใหม่และ
ลูกคา้ปัจจุบนั 

ในกรณีลูกคา้ปัจจุบนั ใหด้ าเนินการดงันี้ 
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูล 

ให้ครบถ้วนและให้บริหารความเสี่ยงและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลูกคา้เมื่อมขีอ้มลูทีค่รบถว้นและเพยีงพอแลว้ 

(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท าธุรกรรม 
มาเป็นเวลานาน หรอืเป็นลูกคา้ซึ่งเป็นลูกหนี้ทีไ่ม่ช าระหนี้ และไม่สามารถตดิตามขอ้มูลได ้
ให้ก าหนดมาตรการให้ลูกค้าต้องติดต่อกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการท าธุรกรรมครัง้ต่อไป  ทัง้นี้ เพื่อจะได้ขอขอ้มูลจาก
ลูกค้าไดใ้นโอกาสแรกและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้าตาม
ขอ้มลูดงักล่าวต่อไป 

(๓) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอและไม่สามารถติดตามข้อมูล 
ใหค้รบถว้นและเพยีงพอได ้ใหพ้จิารณายุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ดงักล่าว 

ทัง้นี้ การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ตามวรรคสองให้เป็นไป
ตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 
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๑๕๒ 

ส่วนที ่๒ 

ผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยั 

   

 

ขอ้ ๒๗  การสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประกนัชวีติหรอืการประกนัภยัอย่างอื่นทีม่กีารลงทุนรวมอยู่ดว้ย นอกจากตอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) แล้ว  
ใหส้ถาบนัการเงนิระบุขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ร ับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิตบิุคคลหรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ใหร้ะบุชื่อของบุคคลดงักล่าวไว ้

(๒) กรณีผู้รบัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัไดร้บัการก าหนดโดยลกัษณะ
พเิศษหรอืโดยสถานะหรอืโดยทางอื่น ให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รบัประโยชน์อย่างเพยีงพอ 
ที่จะสามารถระบุผู้รบัประโยชน์ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

ข้อ ๒๘  ให้สถาบันการเงินด าเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของ 
ผูร้บัประโยชน์ตามขอ้ ๒๗ (๑) และ (๒) ในเวลาทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

ขอ้ ๒๙  ใหส้ถาบนัการเงนิก าหนดใหก้ารพจิารณาขอ้มลูเกีย่วกบัผูร้บัประโยชน์
จากกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นปัจจยัหนึ่งในการบรหิารความเสีย่งของลูกคา้ 

กรณีทีพ่บว่าผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยัตามวรรคหนึ่งเป็นนิตบิุคคล
หรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายให้สถาบันการเงนิด าเนินมาตรการตรวจสอบ 
เพื่ อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น รวมถึงด าเนินการระบุผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิและตรวจสอบเพื่อยนืยนัผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของนิตบิุคคล
หรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรณีที่พบว่า ผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นบุคคลที่มสีถานภาพ
ทางการเมอืงหรอืในกรณีทีม่กีารก าหนดโดยลกัษณะพิเศษหรอืโดยทางอื่น ใหบุ้คคลที่มี
สถานภาพทางการเมอืงเป็นผูร้บัประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยั สถาบนัการเงนิต้อง
ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภยักบัผูร้บั
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๑๕๓ 

ประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงนัน้อย่างเคร่งครดัก่อนแจง้ให้ผูบ้รหิาร
ระดบัสูงทราบ และอนุมัติการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย  ทัง้นี้  หากพบข้อสงสัย 
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้พิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงาน 

 

ขอ้ ๓๐  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ ๒๗ ขอ้ ๒๘ และขอ้ ๒๙ ได ้
ให้สถาบันการเงินปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม หรือ 
ยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอนัควร
สงสยัต่อส านักงาน 

 

ขอ้ ๓๑  สถาบนัการเงนิอาจก าหนดใหลู้กคา้ทีท่ าธุรกรรมดงัต่อไปนี้ เป็นลูกคา้
ทีม่คีวามเสีย่งต ่า 

(๑) กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีม่กีารช าระเบีย้ประกนัไม่เกนิหา้หมื่นบาท ในแต่ละปี
หรอืกรมธรรม์ประกนัชวีิตที่มกีารช าระเบี้ยประกนัครัง้เดยีว ในจ านวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรอื 

(๒) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ ลูกค้าหรือผู้ร ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัมสีทิธไิดร้บัคนืเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกนัภยั เมื่อเสยีชวีติ 
พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเท่านัน้และไม่มีการสะสมเงินหรือให้ปันผลหรือ
ดอกเบีย้ควบคู่กบัการประกนัชวีตินัน้ 

สถาบนัการเงนิอาจพจิารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๖ ส าหรบัลูกค้าที่มคีวามเสีย่งต ่า
ตาม (๑) หรอื (๒) แลว้แต่กรณีกไ็ด ้

 

ส่วนที ่๓ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิส าหรบัผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว 

   

 

ขอ้ ๓๒๑๓๒  ในกรณีที่สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) มีการท าธุรกรรมกับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว ให้สถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรบั 

ผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว ดงัต่อไปนี้ 

 
๑๓๒ ขอ้ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ 

(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๕๔ 

(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวและ 

ผูร้บัประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว โดยน าขอ้ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๒ ) ต รวจสอบกรณ ีที ่ม ีก ารมอบอ าน าจ ให ้ท าธ ุรก รรม ในนามของ  

ผู้ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวโดยน าขอ้ ๒๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๓) ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวทีเ่ป็น
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยน าข้อ  ๒๑ และข้อ ๒๒  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๔ ) ตรวจสอบข้อ เท็ จจริง เกี่ ย วกับการท าธุ รกรรม เพื่ อพิ จารณ าถึ ง 

ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรบัผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น 
ครัง้คราวตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 

มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ท าธุรกรรมกับผู้ที่ท าธุ รกรรมเป็นครัง้คราวดังกล่าว  
และพจิารณารายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านกังาน 

 

ขอ้ ๓๒/๑๑๓๓  ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ด าเนินการบรหิารความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การร้ายส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวดงักล่าวในระดบัที่
เขม้ขน้ทีสุ่ด 

 

ข้อ ๓๒/๒๑๓๔  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท าธุรกรรม 

เป็นครัง้คราวในระดบัทีเ่ขม้ขน้ทีสุ่ดส าหรบัผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวทีม่คีวามเสีย่งสูง 

ตามขอ้ ๓๒/๑ อยา่งน้อยตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑ ) ก าหนดขั ้นตอนที่ เพิ่ มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูล เพิ่ม เติมจาก 

ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวเกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของ 

ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว ข้อมูลแหล่งที่มาของเงนิหรอืรายได้ ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับ

 
๑๓๓ ขอ้ ๓๒/๑ เพิม่โดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓๔ ขอ้ ๓๒/๒ เพิม่โดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๕๕ 

วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม และอาจพิจารณาก าหนดขัน้ตอนให้มีการอ้างถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิดว้ยกไ็ด ้

(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้
สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบนัการเงินและ 
ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ท าธุรกรรมกบัผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น
ครัง้คราวดงักล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงาน 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทีเ่ขม้ขน้ 
โดยอาจพจิารณาถงึความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรม มูลค่าในการท า
ธรุกรรม และความจ าเป็นทางธุรกจิของผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราวอย่างเขม้ขน้ 

 

ข้อ ๓๒/๓๑๓๕  ให้น าความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐  
ขอ้ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับกับสถาบัน
การเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิส าหรบัผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราวดว้ยโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๔ 

การส่งขอ้มลูพรอ้มค าสัง่โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   

 

ขอ้ ๓๓  กรณีที่มกีารใหบ้รกิารโอนเงนิทางอเิล็กทรอนิกส์ขา้มประเทศส าหรบั
ลูกคา้ทีม่มีลูคา่ตัง้แต่หา้หมื่นบาทขึน้ไป สถาบนัการเงนิผูส่้งค าสัง่โอนและสถาบนัการเงนิ 
ผูร้บัค าสัง่โอนตอ้งจดัใหค้ าสัง่โอนมขีอ้มลูลูกคา้ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อเตม็ของลูกคา้ผูส้ ัง่โอน 

(๒) หมายเลขบญัชขีองลูกค้าผู้สัง่โอน กรณีที่ลูกค้าสัง่โอนจากบญัชทีี่ตนมอียู่
กับสถาบันการเงิน ผู้ส่งค าสัง่ หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูล 
การท าธุรกรรมครัง้นัน้ ๆ ได ้กรณีทีลู่กคา้ผูส้ ัง่โอนไม่มบีญัชกีบัสถาบนัการเงนิผูส่้งค าสัง่ 

 
๑๓๕ ขอ้ ๓๒/๓ เพิม่โดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๕๖ 

(๓) ที่อยู่ของลูกค้าผู้สัง่โอน หรอืหมายเลขประจ าตวัประชาชนหรอืหมายเลข
ประจ าตวับุคคลทีร่ฐัออกให ้หรอืวนั เดอืน ปีและสถานทีเ่กดิ 

(๔) ชื่อเตม็ของผูร้บัเงนิ 

(๕) หมายเลขบญัชขีองผูร้บัเงนิกรณีทีเ่ป็นค าสัง่โอนเงนิเขา้บญัชทีีผู่ร้บัเงนิมอียู่
กับสถาบันการเงิน ผู้ร ับค าสัง่ หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูล 
การท าธุรกรรมในครัง้นัน้ ๆ ได ้กรณีทีผู่ร้บัเงนิไม่มบีญัชกีบัสถาบนัการเงนิผูร้บัค าสัง่ 

ในกรณีทีม่กีารส่งค าสัง่โอนเงนิเป็นค าสัง่รวมจากลูกคา้ผูส้ ัง่โอนรายเดยีวไปยงั
ผูร้บัเงนิหลายรายสถาบนัการเงนิไม่ต้องส่งหรอืรบัขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องมขีอ้มูล
หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรม 
ในครัง้นัน้ ๆ ของลูกค้าผู้ส่งค าสัง่โอนเงนิ และในค าสัง่โอนเงนิที่เป็นค าสัง่รวมดงักล่าว
จะตอ้งมขีอ้มูลต่าง ๆ ของผูส่้งค าสัง่โอนและผูร้บัเงนิทัง้หมดรวมอยู่ในระบบค าสัง่รวมนัน้ดว้ย  
ทัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถตดิตามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนเงนินัน้ได ้

 

ข้อ ๓๔  ให้สถาบันการเงินด าเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า 
ก่อนส่งค าสัง่โอนเงนิไปยงัสถาบนัการเงนิผูร้บัค าสัง่โอน 

 

ขอ้ ๓๕  ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
ส าหรบัลูกค้าที่มีมูลค่าตัง้แต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้สถาบนัการเงนิ ผู้ส่งค าสัง่โอนและ
สถาบนัการเงนิ ผู้รบัค าสัง่โอนด าเนินการส่งและรบัขอ้มูลของลูกค้าพรอ้มค าสัง่โอนตาม
ขอ้ ๓๓ วรรคหนึ่ง เว้นแต่สถาบนัการเงนิผู้รบัค าสัง่สามารถได้รบัขอ้มูลดงักล่าวโดยวธิอีื่น  
กใ็หส่้งขอ้มูลหมายเลขบญัชขีองลูกคา้ผูส้ ัง่โอนในกรณีทีลู่กคา้สัง่โอนจากบญัชทีี่ตนมอียู่
กบัสถาบนัการเงนิผูส่้งค าสัง่ หรอืให้ส่งขอ้มูลหมายเลขอ้างองิต่าง ๆ ที่สามารถติดตาม
ขอ้มลูการท าธุรกรรมในครัง้นัน้ ๆ ไดใ้นกรณีทีลู่กคา้ผูส้ ัง่โอนไม่มบีญัชกีบัสถาบนัการเงนิ
ผูส่้งค าสัง่ 

ในกรณีที่สถาบันการเงนิผู้รบัค าสัง่โอนร้องขอหรอืได้รบัค าสัง่จากส านักงาน  
ใหส้ถาบนัการเงนิผูส่้งค าสัง่โอน จดัหาและส่งขอ้มูลของลูกคา้ทีย่งัไม่ได้ส่งตามวรรคหนึ่ง
แก่สถาบนัการเงนิผูร้บัค าสัง่โอนหรอืส านกังาน แลว้แต่กรณี ภายในสามวนัท าการ 

 

ขอ้ ๓๖  ในกรณีที่สถาบนัการเงนิเป็นตวักลางในสายการโอนเงนิ ให้ส่งขอ้มูล 
ผู้โอนพร้อมค าสัง่โอนเงินตามที่ได้รบัจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้โอน ไปยังสถาบัน
การเงนิซึง่เป็นผูร้บัโอนใหค้รบถว้น 
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๑๕๗ 

ในกรณีที่มขีอ้จ ากดัหรอือุปสรรคอนัเกดิจากเทคโนโลยใีนการส่งค าสัง่โอนเงนิ 
ท าใหไ้ม่สามารถส่งขอ้มลูไดค้รบถ้วนตามทีไ่ดร้บัมาจากสถาบนัการเงนิผูส่้งค าสัง่โอนต้นทาง 
สถาบนัการเงนิตวักลางต้องเก็บรกัษาขอ้มูลตามค าสัง่โอนเงนิไวเ้ป็นเวลาหา้ปี นับจาก
วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่โอนเงนินัน้ 

สถาบนัการเงนิตัวกลางต้องมมีาตรการในการตรวจสอบการรบัค าสัง่โอนเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งค าสัง่โอนและลูกค้าผู้ร ับเงิน  

ไม่ครบถว้น 

ในกรณีที่ค าสัง่โอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้ส่งค าสัง่โอนเงินหรือผู้ร ับเงินไม่
ครบถ้วน สถาบนัการเงนิตวักลางต้องมแีนวทางปฏิบตัซิึ่งออกตามนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย โดยก าหนด
กระบวนการในการปฏิเสธหรอืระงบัการส่งค าสัง่ดงักล่าวและก าหนดมาตรการในการ
ตดิตามขอ้มลูอย่างเหมาะสม 

 

ขอ้ ๓๗  สถาบนัการเงนิผู้รบัค าสัง่โอนเงนิ ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบ 

การรบัค าสัง่โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์า้มประเทศที่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัผูส่้งค าสัง่โอนและ
ลูกคา้ผูร้บัเงนิไม่ครบถ้วน โดยอาจรวมถงึมาตรการตรวจสอบในขณะรบัค าสัง่ ในระหว่าง
ด าเนินการตามค าสัง่ หรอืหลงัจากด าเนินการตามค าสัง่แลว้ 

 

ขอ้ ๓๘  สถาบนัการเงนิผู้รบัค าสัง่โอนเงนิ ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อระบุ
ตวัตนของลูกคา้ผูร้บัเงนิก่อนจ่ายเงนิตามค าสัง่โอน ในกรณีทีไ่ม่เคยมกีารตรวจสอบมาก่อน 

 

ขอ้ ๓๙  ในกรณีที่มกีารรบัค าสัง่โอนเงนิซึ่งมขีอ้มูลของผู้ส่งค าสัง่โอนเงนิหรอื
ลูกคา้ผูร้บัเงนิไม่ครบถ้วน สถาบนัการเงนิผูร้บัค าสัง่โอนเงนิตอ้งมแีนวทางปฏบิตัซิึ่งออก
ตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้าย โดยก าหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงบัการส่งค าสัง่ดงักล่าวและ
ก าหนดมาตรการในการตดิตามขอ้มลูอย่างเหมาะสม 
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๑๕๘ 

ขอ้ ๔๐  ให้น าบทบญัญัติในขอ้ ๓๓ ขอ้ ๓๔ ขอ้ ๓๕ ขอ้ ๓๖ ขอ้ ๓๗ ขอ้ ๓๘ 
และขอ้ ๓๙ มาใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลม 

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนมูลค่าเงินที่เป็นทัง้ 
ผูส่้งค าสัง่และรบัค าสัง่ในการใหบ้รกิารรายเดยีวกนั ตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้ตามขอ้ ๑๙ (๑) 
(๒) และ (๓) และด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูเกีย่วกบัการท าธุรกรรมของลูกคา้ผูส่้งค าสัง่
โอนและลูกค้าผู้รบัเงนิ เพื่อทราบว่าเป็นธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยัและต้องพจิารณา
รายงานต่อส านกังานหรอืไม่ 

(๒) ในการให้บริการโอนมูลค่าเงินขา้มประเทศ หากพบว่ามีธุรกรรมที่มีเหตุ 
อนัควรสงสยัและอาจมีผลกระทบหรอืความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศ ให้รายงานการ 
ท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านกังาน 

 

ขอ้ ๔๑  สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บรกิาร
โอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่ตอ้งปฏบิตัติามส่วนนี้ หาก 

(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต 
บตัรเดบติ หรอืบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ลีกัษณะใหว้งเงนิในการใชจ้่ายลว่งหน้าเพื่อการ
ช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิาร  ทัง้นี้ ตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

(๒) การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นการโอนเงนิระหว่างสถาบนัการเงนิหรอื
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) หรอืระหว่างสถาบนัการเงนิกับผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของสถาบนัการเงนิหรอืผู้ประกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ (๙) 
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๑๕๙ 

หมวด ๔ 

การตรวจสอบสถาบนัการเงนิตวัแทนในต่างประเทศ การพึง่พาบคุคลทีส่ามในการ
ตรวจสอบลูกคา้ การก าหนดนโยบายส าหรบัส านกังานสาขาหรอืบรษิทัในเครอื 

   

 

ส่วนที ่๑ 

การตรวจสอบสถาบนัการเงนิตวัแทนในต่างประเทศ 

   

 

ขอ้ ๔๒  ใหส้ถาบนัการเงนิ ปฏเิสธการสรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่ท าธุรกรรม 
และยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ กับสถาบันการเงนิตัวแทนในต่างประเทศที่มีลกัษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ที่จ ัดตัง้โดยได้รับอนุญาตแต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จ ริง 
ในประเทศที่ได้รบัอนุญาต หรอืมีระบบการบริหารจดัการที่แท้จริงแต่มิได้ด าเนินการ 
ในประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และไม่อยู่ในสถานะทีไ่ดร้บัการก ากบัดแูล 

(๒) ทีส่รา้งความสมัพนัธอ์ย่างสถาบนัการเงนิตวัแทนหรอืใหบ้รกิารทางการเงนิ
หรอืเปิดบญัชกีบัสถาบนัการเงนิตาม (๑) 

 

ข้อ ๔๓  ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินตัวแทนในต่างประเทศ ไม่ว่าความสัมพันธ์ดงักล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ 
ในการท าธุรกรรมทีเ่ป็นการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ อย่างสถาบนัการเงนิคู่ค้าหรือสถาบนัการเงนิที่ท าธุรกรรมแทนเพื่อลูกค้า 
สถาบันการเงินต้องด าเนินการระบุตัวตนและระบุข้อมูลของสถาบันการเงินตัวแทน 

ตามขอ้ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของสถาบนัการเงนิตวัแทน
ดงักล่าวรวมถงึพจิารณาจากความน่าเชื่อถอืของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการก ากบัดแูล
ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการรา้ยของสถาบนัการเงนิตวัแทนนัน้ 

 

ข้อ ๔๔  ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน 
ประเภทการช าระเงนิโดยผ่านบญัชโีดยตรง ซึ่งหมายถงึ กรณีทีส่ถาบนัการเงินอนุญาต 
ให้ลูกค้าของสถาบนัการเงินตัวแทนท าธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงนิตัวแทน 
ทีเ่ปิดไวก้บัสถาบนัการเงนิได ้โดยไม่ต้องผ่านการพจิารณาส่งค าสัง่จากสถาบนัการเงนิ
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๑๖๐ 

ตัวแทน สถาบันการเงินต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ของลูกคา้สถาบนัการเงนิตวัแทน และสถาบนัการเงนิตอ้งรบัรอง
ได้ว่า จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิส าหรบัลูกคา้รายนัน้จากสถาบนัการเงนิตวัแทนตามทีร่อ้งขอ 

 

ขอ้ ๔๕  ในกรณีที่สถาบนัการเงนิตวัแทนในต่างประเทศ เป็นสถาบนัการเงนิ 

ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการร้าย ให้สถาบันการเงินขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิ 
แก่การก่อการร้ายและต้องด าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตวัแทนดงักล่าวดว้ย 

สถาบนัการเงนิควรพจิารณาปฏเิสธการสรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่ท าธุรกรรม 
และยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หากสถาบนัการเงนิตวัแทนไม่มนีโยบายหรอืมาตรการ
ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการร้ายที่มปีระสิทธภิาพหรอืสถาบนัการเงนิตัวแทนหรอืผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่
แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั ้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 

ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

 

ขอ้ ๔๖  ในกรณีที่สถาบนัการเงนิมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับสถาบนัการเงนิ
ตวัแทนในต่างประเทศที่ตัง้อยู่ในพื้นที่หรือประเทศมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิหรอื 

การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย สถาบนัการเงนิตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการ
ด าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและตรวจสอบขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถาบนัการเงนิตวัแทนนัน้
อย่างสม ่าเสมอ และควรพิจารณายุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจทันทีที่ตรวจสอบพบว่า 
สถาบันการเงินตัวแทนดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 

ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
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๑๖๑ 

ส่วนที ่๒ 

การพึง่พาบุคคลทีส่ามในการตรวจสอบลูกคา้ 

   

 

ข้อ ๔๗  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
อาจพึง่พาบุคคลทีส่ามในการตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนลูกคา้ตามขอ้ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๒ หรอืเพื่อแนะน าธุรกจิ เมื่อรบัรองไดว้่า 

(๑) จะไดร้บัขอ้มูลทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบัการด าเนินการตามขอ้ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๒ จากบุคคลทีส่าม 

(๒) บุคคลที่สามต้องส่งส าเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุตัวตนและเอกสาร
ขอ้มูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการตามขอ้ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๒ ไดใ้นทนัททีีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 

(๓) บุคคลทีส่ามได้รบัการก ากบัดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิ
ตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้และมกีารเกบ็รกัษาขอ้มูล
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของหลายประเทศ ได้มีการ
พจิารณาความน่าเชื่อถือของประเทศนัน้ ๆ จากระดบัความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและ
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยแลว้ 

ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ในกลุ่มหรือในเครอืเดียวกันกับสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ทีพ่ึง่พา และกลุ่มสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกบัลูกค้า การเกบ็รกัษาขอ้มูลหลกัฐานและปฏิบตัิตามขอ้ ๔๙ ขอ้ ๕๐ และขอ้ ๕๑ 
และการปฏิบตัิดังกล่าว ได้รบัการก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจ  
ให้ถอืว่าสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ไดด้ าเนินการ
ตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) แลว้ 

มาตรการตามข้อนี้ ไม่น ามาใช้กับการจดัจ้างบุคคลภายนอกหรือการจดัตัง้
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะตวัแทน 

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
และการเก็บรกัษาข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้รบัการก ากับดูแลและตรวจสอบจาก
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๑๖๒ 

หน่วยงานทีม่อี านาจและบุคคลทีส่ามไดด้ าเนินความสมัพนัธท์างธรุกจิกบัลูกคา้อยู่ก่อนที่
สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะพึง่พาใหบุ้คคลทีส่าม
ด าเนินการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกจิในครัง้ใหม่ระหว่างลูกค้ากบัสถาบนัการเงนิและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ซึ่งบุคคลที่สามสามารถน ากระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าที่ตนถือปฏิบตัิอยู่มาใช้กบัความสมัพนัธ ์
ทางธุรกิจในครัง้ใหม่นี้ได้  ทัง้นี้ การพึ่งพาบุคคลที่สามจะแตกต่างจากการที่สถาบัน
การเงนิจดัจ้างบุคคลภายนอกหรอืความสมัพนัธ์อย่างตวัแทน ซึ่งต้องด าเนินมาตรการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิตามนโยบายและขอ้บงัคบัของสถาบนัการเงนิ และผู้รบัจ้าง
หรอืตวัแทนตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของสถาบนัการเงนิ 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง
รบัผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลที่สามไม่ด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าหรอืการเก็บรกัษาข้อมูลและหลักฐานหรือด าเนินการตาม
กระบวนการดงักล่าวไดไ้ม่ครบถว้น 

บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานทีม่อี านาจ 

 

ส่วนที ่๓ 

มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส าหรบัส านักงาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอื 

   

 

ขอ้ ๔๘  ให้สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ก าหนดแผนในการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและระเบยีบวธิกีารส าหรบัการประเมิน
และบรหิารความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
ตามขอ้ ๔ และก าหนดใหม้กีลไกในการตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระเพื่อตรวจสอบระบบ
การด าเนินงานและการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก าหนด
ขัน้ตอนในการจา้งพนักงาน เพื่อปฏบิตังิานภายใตน้โยบายหรอืมาตรการดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การจดัใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก าหนดให้มี
พนักงานระดับบริหาร เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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๑๖๓ 

 

ข้อ ๔๙  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องก าหนดให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัท ในเครือที่ตนถือหุ้นใหญ่ที่ตัง้อยู่ ใน
ต่างประเทศ ปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกคา้อย่างเคร่งครดั  ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมกบัประเภทของธุรกจิ 

สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจก าหนด
มาตรการในการร่วมใช้ขอ้มูลหรอืส่งขอ้มูลให้แก่ส านักงานหรอืสาขาหรอืบรษิัทในเครือ 

ที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศเพื่อด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึ่ง 
โดยเฉพาะขอ้มูลเกี่ยวกับลูกค้า การท าธุรกรรมความเคลื่อนไหวทางการเงนิของลูกค้า 
หรอืผลการประเมินและวเิคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า รวมถงึมีมาตรการในการรกัษา
ความลบัจากการส่งหรอืรบัขอ้มูลดงักล่าวอย่างเขม้งวด 

 

ขอ้ ๕๐  ในกรณีทีม่าตรการตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิของประเทศที่ส านักงานหรอืสาขาหรือบรษิัทในเครือของสถาบนัการเงนิและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตัง้อยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจาก
มาตรการตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย 
ให้ส านักงานหรอืสาขาหรอืบริษัทในเครอืที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบตัิตามมาตรการ 
ทางกฎหมายทีเ่ขม้งวดกว่า 

ในกรณีที่ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการทางกฎหมายของประเทศที่ตัง้อยู่ได้ ให้สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) พจิารณาเพื่อยุตกิารด าเนินกิจการของส านักงานหรอืสาขา
หรอืบรษิทัในเครอืดงักล่าว 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๖๔ 

ข้อ ๕๑  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องพจิารณาให้พื้นที่หรอืประเทศที่มคีวามเสีย่งต่อการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ยเป็นปัจจยัหนึ่งในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จ ากดัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ การท าธุรกรรม การท ากิจกรรม การลงทุน 
การร่วมทุนกบัคู่ค้า ตวัแทน หรอืการพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่หรอืประเทศที ่
มคีวามเสีย่งต่อการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(๒) ไม่จัดตัง้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที ่
มคีวามเสีย่งต่อการฟอกเงินหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หากมกีาร
จดัตัง้ส านักงานหรอืสาขาหรอืบรษิทัในเครอื ใหส้ านักงานหรอืสาขาหรอืบรษิทัในเครอืนัน้
ปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส านักงานใหญ่อย่างเคร่งครดั 

(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 

ความเสี่ยงสูงของพื้นที่หรือประเทศที่ตัง้อยู่ให้ส านักงานหรอืสาขาหรอืบรษิัทในเครือ
ทราบอย่างสม ่าเสมอ 

 

หมวด ๕ 

การก ากบัและตรวจสอบ 

   

 

ข้อ ๕๒  กรณีที่มีความจ า เป็น ในการติดต่ อส านักงาน  เพื่ อสอบถาม  
ขอค าแนะน า ชี้แจง หรอืดว้ยเหตุจากการปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี้ สถาบนัการเงนิและ 
ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องแต่งตัง้พนักงานเพื่อเป็นตัวแทน 
ในการตดิตอ่หรอืประสานงานกบัส านักงาน 

 

ข้อ ๕๓  ให้ส านักงานเป็นผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผล
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้รวมถึงการก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ส าหรบับริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ 
ซึง่สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และ
สาขาทีต่ัง้อยู่ในต่างประเทศ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๖๕ 

ข้อ ๕๔  เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ ๕๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานอาจ 

(๑) ขอความร่วมมอืในการก ากบัดูแล และตดิตามประเมนิผลจากหน่วยงานอื่น
ที่มีอ านาจก ากบัดูแลสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ทัง้นี้ ตามขอ้ตกลงระหว่างส านักงานกบัหน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดแูล 

(๒) แต่งตัง้ที่ปรกึษาซึ่งมคีวามรูห้รอืความเชีย่วชาญด้านการก ากบั ตรวจสอบ 
หรอืตดิตามประเมนิผล 

คุณสมบตัิ ค่าตอบแทน ขอบเขตอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่ของ 
ที่ปรึกษาด้านการก ากับตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

 

ข้อ ๕๕  เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด าเนินการตาม
แนวทางปฏบิตั ิหรอืวธิปีฏบิตัิหรอืคู่มอืปฏบิตัติามกฎกระทรวง ตามทีเ่ลขาธิการก าหนด
ดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๖๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ ยงัไม่มีความ
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๓๖ 

 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าธุรกรรมเป็น
ครัง้คราวยงัไม่มคีวามเหมาะสม สมควรแก้ไขหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  จงึจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

 
๑๓๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๑๔/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๖๗ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดจ านวนเงนิสดและมลูค่าทรพัยส์นิ 

ในการท าธุรกรรมทีส่ถาบนัการเงนิตอ้งรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) 

แห่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรฐัมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๓๗  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงนิสดและมูลค่าทรพัย์สนิในการ
ท าธุรกรรมทีส่ถาบนัการเงนิตอ้งรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ข้อ ๓  ภายใต้บังคับข้อ ๔ การรายงานการท าธุรกรรมของสถาบันการเงิน 
ต่อส านักงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระท า
เฉพาะทีเ่ป็นธุรกรรม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มจี านวนเงนิสดตัง้แต่สองล้านบาท
ขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึง
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสงัหารมิทรพัย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงนิสดตัง้แต่ 
หนึ่งแสนบาทขึน้ไป 

(๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มมีูลค่าทรพัย์สนิตัง้แต่หา้ล้านบาทขึน้ไป 
เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสงัหารมิทรพัย์ที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
ใหร้ายงานเมื่อมมีลูค่าทรพัยส์นิตัง้แต่เจด็แสนบาทขึน้ไป 

 

 
๑๓๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๑/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๖๘ 

ขอ้ ๔  การรายงานการท าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของสถาบนั
การเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงิน
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิต่อส านักงานตามมาตรา 
๑๓ วรรคหนึ่ ง (๑) เฉพาะธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ใหร้ายงานเมื่อมจี านวนเงนิสดตัง้แต่หา้แสนบาทขึน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๖๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๑๓ (๑) และ 
(๒) แห่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญัติให้
สถาบนัการเงนิมหีน้าทีต่้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมที่ใช้เงนิสดมีจ านวนเกินกว่า 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรอืเป็นธุรกรรมที่เกีย่วกบัทรพัย์สนิทีม่มีูลค่าเกนิกว่าทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันการก าหนดจ านวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการ 
ท าธุรกรรมดงักล่าวยังไม่มคีวามเหมาะสมและอาจใช้เป็นช่องทางให้ผู้กระท าความผิด 
มลูฐานน าไปใชใ้นการฟอกเงนิ  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๗๐ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดผูป้ระกอบอาชพีทีด่ าเนินธุรกจิทางการเงนิ 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิทีม่ใิช่เป็นสถาบนัการเงนิ 

ทีต่อ้งรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ .ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๑๐) แห่ ง
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่  ๕) พ .ศ. ๒๕๕๘ 
นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๓๘  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ผูป้ระกอบอาชพีทีด่ าเนินธุรกิจทางการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้รบัอนุญาตตามประกาศ 
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรบัอนุญาต เป็นผู้มหีน้าที่รายงานตามพระราชบญัญัตป้ิองกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

 
๑๓๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๕/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๗๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๑๐) แห่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บญัญัติให้ผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงนิที่มิใช่เป็นสถาบนัการเงนิ ซึ่งปรากฏผลจากการประเมนิความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยว่ามคีวามเสีย่ง 
ทีอ่าจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  
ทัง้นี้  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๗๒ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดธรุกรรมทีส่ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพี 

ตามมาตรา ๑๖ ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๓๙  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิกฎกระทรวงก าหนดธุรกรรมที่สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรอืบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 

“ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ
บุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวกบัสถาบนัการเงนิหรอื 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ โดยไม่เคยจดัใหม้กีารแสดงตนและด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบับุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรอืบุคคลที่มกีารตกลงกนัทาง
กฎหมายนัน้มาก่อน 

 

ข้อ ๔  ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรม  
เวน้แต่ผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราวใหแ้สดงตนทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรมทีม่มีูลค่าตัง้แต่
หนึ่งแสนบาทขึน้ไป 

 

 
๑๓๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๑๑/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๗๓ 

ขอ้ ๕  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ 
(๑๐) จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรม เวน้แต่ผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว
ใหแ้สดงตนทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรมทีม่มีลูค่าตัง้แต่หนึ่งแสนบาทขึน้ไป 

 

ขอ้ ๖  ให้ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๘) จดัใหลู้กค้า
แสดงตนทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรม 

 

ขอ้ ๗  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) จดัใหลู้กคา้แสดง
ตนทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวให้แสดงตนทุกครัง้ 

ก่อนการท าธุรกรรม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่มีลูค่าตัง้แต่หา้หมื่นบาทขึน้ไป 

(๒) การโอนเงนิหรอืการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่มีลูค่าตัง้แต่หา้หมื่นบาท
ขึน้ไป 

 

ข้อ ๘  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก าหนด
มาตรการและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครดั เพื่อมิให้มีการปฏิบตัิอนัเป็นอุปสรรคในการ
แสดงตนของคนพกิารหรอืทุพพลภาพ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๗๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เน่ืองจากธุรกรรมทีส่ถาบนั
การเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องจดัให้ลูกค้าแสดงตนตามกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกรรมที่สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ต้องจดัให้ลูกค้า
แสดงตน พ.ศ. ๒๕๔๔ ยงัไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิของสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ในปัจจุบนั สมควรปรบัปรุง
การก าหนดธุรกรรมทีส่ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ ตอ้งจดัใหลู้กคา้
แสดงตนดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๗๕ 

กฎกระทรวง 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ส าหรบัผูป้ระกอบอาชพี 

ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๔๐  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรอืบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับผู้ประกอบอาชีพตาม 

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรอื (๑๐) 
“ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ

บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวกับผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรอื (๑๐) โดยไม่เคยจดัใหม้กีาร
แสดงตนและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบับุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 
หรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายนัน้มาก่อน 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคล
ธรรมดาหรอืนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผูค้รอบครอง ใช้ จ าหน่าย หรอืบรหิารจดัการทรพัย ์
ไม่ว่าดว้ยวธิใีด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอกีฝ่ายหนึ่ง 

“ผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของ 
ที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรอื (๑๐) หรอืบุคคลที่ลูกค้า 

 
๑๔๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๑๘/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๗๖ 

ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรอืบุคคลที่มกีารตกลงกัน 

ทางกฎหมาย 

“ขอ้มลูสาธารณะ” หมายความว่า ขอ้มูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถ
เขา้ถงึไดอ้ย่างเสมอภาคหรอืขอ้มลูเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีส่ามารถแสวงหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูล
ที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และผู้เข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนัน้อาจต้องจ่ายหรือ 
ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รบัข้อมูลดงักล่าว รวมถึงขอ้มูลที่หน่วยงานของรฐั
จดัท าขึน้เพื่อใหป้ระชาชน หรอืกลุ่มธุรกจิกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อตรวจสอบ 
หรอืทราบถงึขอ้มลูต่าง ๆ 

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รบัมอบหมาย 
ให้ด ารงต าแหน่งส าคญัหรอืเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในหรอืต่างประเทศ เช่น ประมุข
แห่งรฐัหรอืรฐับาล รฐัมนตรหีรอืเจา้หน้าที่ระดบัสูงของรฐับาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตาม
รฐัธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
ทีร่ฐัเป็นเจา้ของ หรอืผูม้บีทบาทส าคญัในพรรคการเมอืง รวมทัง้สมาชกิในครอบครวัหรอื
ผู้ร่วมงานใกล้ชิด และบุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคญั หรือเคยด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบรหิาร รองกรรมการบรหิาร 
และสมาชกิของคณะกรรมการบริหาร หรอืผูท้ี่ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัระดบัดงักล่าว  
ทัง้นี้ ตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   

 

ขอ้ ๓  ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๑๐) ต้องก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวธิกีารทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษรส าหรบัการประเมนิและบรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย  ทัง้นี้  นโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการ
ทบทวนเป็นระยะและปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

นโยบายและระเบียบวธิกีารตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยง
ดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยอนัอาจเกดิขึ้นจากการ
พฒันาผลติภณัฑ์และวธิดี าเนินธุรกิจใหม่ รวมถงึกลไกใหม่ในการใหบ้รกิาร หรอืการใช้
เทคโนโลยใีหม่หรอืทีก่ าลงัพฒันาส าหรบัทัง้ผลติภณัฑใ์หม่และทีม่อียู่แลว้ 
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๑๗๗ 

การด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทาง 

ทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ขอ้ ๔  ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๑๐) ต้องด าเนินการประเมนิความเสีย่งตามขอ้ ๓ วรรคสอง และก าหนดมาตรการ 
ทีเ่หมาะสมส าหรบัการบรรเทาความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ยที่อาจเกดิขึน้ก่อนการน าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ บรกิารใหม่ หรอืการใช้
เทคโนโลยใีหม่ 

มาตรการตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ขอ้ ๕  หา้มผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) สรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืท าธุรกรรมกบัลูกคา้ทีป่กปิดชื่อจรงิหรอื
ใชช้ื่อแฝง 

 

ขอ้ ๖  หา้มผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๑๐) รวมทัง้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และส านักงานผู้ด าเนินการแทน 
เปิดเผยขอ้เทจ็จรงิ หรอืกระท าด้วยประการใด ๆ อนัอาจมผีลท าให้ลูกคา้ทราบเกี่ยวกบั
การรายงานธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยัการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิของลูกค้า 
หรอืรายงานขอ้มลูอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งของลูกคา้ไปยงัส านักงาน 

 

ข้อ ๗  ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ หากมเีหตุใหเ้ชื่อไดว้่าการใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าจะเป็นการท าให้ลูกค้าหรอืผู้ที ่
จะมาเป็นลูกคา้ทราบถงึการด าเนินการดงักล่าว ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจไม่ด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าว  
และรายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงานต่อไป 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้อง
ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ 
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๑๗๘ 

ขอ้ ๘  ในการสรา้งหรอืด าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ถ้าผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สงสัยว่า 
อาจเกีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ผูป้ระกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการ
ตามขอ้ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓)  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมขีอ้ยกเวน้ในการสรา้งหรอืด าเนิน
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมไว้หรอืไม่ก็ตาม และรายงานเป็นธุรกรรม 
ทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงานต่อไป 

 

หมวด ๒ 

การบรหิารความเสีย่ง 

ดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

   

 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   

 

ขอ้ ๙  ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ตรวจสอบธุรกรรมทีลู่กคา้ไดท้ าขึน้ เพื่อบรหิารความเสีย่งส าหรบัธุรกรรม 
ทีส่งสยัว่าอาจเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
และใหร้ายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงานภายหลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 

ขอ้ ๑๐  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการในข้อ ๓ กับลูกค้าทุกราย 
ตัง้แต่สรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิจนยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้แต่ละราย 

 

ขอ้ ๑๑  ให้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๑๐) ก าหนดระดบัความเข้มขน้ในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิ
เกี่ยวกับลูกค้าส าหรบัลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยของลูกค้า โดยในรายที่มคีวามเสี่ยงสูงต้อง
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่ เข้มข้นที่ สุด  
และในรายที่มคีวามเสี่ยงต ่าอาจพิจารณาลดความเข้มขน้ในการด าเนินการตรวจสอบ 
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๑๗๙ 

เพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ลงได ้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและระเบยีบ
วธิีการด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ย 

 

ขอ้ ๑๒  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน  
การระบุตัวตน และที่น ามาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและด าเนินการอย่าง
สม ่าเสมอจนกว่าจะยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ 

 

ส่วนที ่๒ 

การบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ส าหรบัลูกคา้ความเสีย่งสงู 

   

 

ขอ้ ๑๓  ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ที่ต้องด าเนินการบรหิารความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุน 
ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ จะต้องค านึงถงึความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายอนัหมายความรวมถึงปัจจัย
ความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปัจจยัความเสีย่งอนัเกดิจากลูกคา้ ไดแ้ก่ 
(ก) กรณีทีข่อ้มูลหรอืผลการตรวจสอบการระบุตวัตนของลูกคา้หรอืผูไ้ดร้บั

ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้ระบุว่า ลูกคา้หรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้
มลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

๑) โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรอืมีความซับซ้อนเกินกว่า
การด าเนินธุรกจิตามปกต ิ

๒) ตรงกับข้อมูลที่ส านักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องก าหนดให้เป็น
ลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่ควรไดร้บัการเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิ 

๓) ประกอบอาชพีทีม่คีวามเสีย่งสงูตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

๔) เป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หรอื 

๕) ถูกพจิารณาโดยนัยอื่นว่ามคีวามเสีย่งสูงไม่ว่าทางดา้นการฟอกเงนิ
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
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๑๘๐ 

(ข) กรณีทีต่รวจสอบพบว่าความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการท าธุรกรรมของ
ลูกคา้ด าเนินไปอย่างผดิปกต ิ

(๒) ปัจจยัความเสีย่งอนัเกดิจากพืน้ทีห่รอืประเทศทีม่คีวามเสีย่งในการฟอกเงนิ 
ได้แก่ กรณีที่ลูกคา้มถีิน่ที่อยู่ไม่ว่าชัว่คราวหรอืถาวร มกีารประกอบอาชพี มแีหล่งที่มา
ของรายได ้หรอืท าธุรกรรมในพืน้ทีเ่ชงิภูมศิาสตรห์รอืประเทศซึง่เลขาธกิารก าหนดว่าเป็น
พื้นที่หรอืประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรอืการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการรา้ย 

ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) น าปัจจยัความเสีย่งตาม (๑) และ (๒) มาพจิารณาบรหิารความเสีย่งของลูกคา้อย่าง
เคร่งครดั และในกรณีที่ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๑๐) ได้ประเมินถึงปัจจยัความเสี่ยงข้างต้นกับข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า 
แล้วพบว่าปัจจัยตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญ ผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก าหนดให้ลูกค้า
ดงักล่าวเป็นลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม  
ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น  
เป็นปัจจยัในการก าหนดความเสีย่งสงูร่วมดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๔  ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าในระดบัที่
เขม้ขน้ทีสุ่ดส าหรบัลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู โดยอย่างน้อยตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขัน้ตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า
เกี่ยวกบัขอ้มูลหรอืหลกัฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงนิ
หรอืรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรอื 

ในการท าธุรกรรม การก าหนดขัน้ตอนใหม้กีารอ้างถงึความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัสถาบนั
การเงนิทีม่คีวามน่าเชื่อถอืดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(๒) ก าหนดให้ผู้บรหิารระดบัสูงเป็นผู้อนุมตัิการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
กบัลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสูง และอนุมตัผิลการตรวจทานขอ้มูลตามกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุ 
ให้ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๘๑ 

ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  
ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ท าธุรกรรมหรือยุติความสมัพันธ ์
ทางธุรกจิกบัลูกคา้ดงักล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงาน 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ของลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงูอย่างเขม้ขน้ทีสุ่ด โดยอาจพจิารณาเพิม่ความถี ่ข ัน้ตอน หรอื
ลกัษณะในการติดตามความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรม 
และเพิม่ความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลการระบุตวัตนและการระบุผู้ไดร้บั
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้และใหด้ าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 

 

ส่วนที ่๓ 

การบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ส าหรบัลกูคา้ความเสีย่งต ่า 

   
 

ขอ้ ๑๕  ภายใต้บงัคบัขอ้ ๑๓ ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจลดระดบัความเขม้ขน้ในการด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ ส าหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต ่ า โดยอาจ
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ลดระดบัความเขม้ขน้ในการขอขอ้มูลการระบุตวัตน โดยพจิารณาถงึความ
เหมาะสมจากประเภทของลูกค้า ประเภทของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  
มลูค่าของธุรกรรม และความเคลื่อนไหวทางการเงนิหรอืการด าเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหว 
ทางการเงนิหรอืการด าเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิของลูกคา้ 

(๓) ลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจทานขอ้มลูปัจจุบนัของลูกคา้ 

ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต ่าตามวรรคหนึ่ ง  
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ขอ้ ๑๖  ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งต ่ามส่ีวนร่วมในการ
กระท าหรอืมกีารท าธุรกรรม หรอืมกีารด าเนินการใด ๆ ทีอ่าจเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิ
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตอ้งปรบัปรุงความเสีย่งของลูกคา้ดงักล่าวใหเ้ป็น
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๑๘๒ 

ลูกคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงูและด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้
ในระดบัทีเ่ขม้ขน้ทีสุ่ดตามขอ้ ๑๔ ทนัท ี

 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ 

   

 

ส่วนที ่๑ 

การด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ทัว่ไป 

   

 

ขอ้ ๑๗  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๑๐) ตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ เมื่อ 

(๑) เริม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ 

(๒) มกีารท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว 

(ก) ไม่ว่าครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ที่มรี่องรอยความต่อเนื่องรวมกนัมมีูลค่า
ตัง้แต่หนึ่งแสนบาทขึน้ไป หรอื 

(ข) ทีเ่ป็นการโอนเงนิหรอืการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืใหบ้รกิารเงนิ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นแต่ละครัง้มมีลูค่าตัง้แต่หา้หมื่นบาทขึน้ไป 

(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก่อการรา้ย 

(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิตามขอ้ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 

 

ขอ้ ๑๘  การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ของผูป้ระกอบอาชพี
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตวัตนของลูกคา้และพสิูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้โดยใชเ้อกสาร ขอ้มูล 
หรอืขา่วสารจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะทีน่่าเชื่อถอืนอกเหนือจากการขอขอ้มลูจากลูกคา้กไ็ด ้

(๒) ระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ และใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการพสิูจน์
ทราบผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ 
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๑๘๓ 

(๓) ตรวจสอบขอ้มูลของลูกค้าและผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิของลูกค้ากับ
ขอ้มูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กร ซึ่งมมีติของหรอืประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอนัเป็นการ 

ก่อการรา้ยหรอืเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ านงในการสร้าง
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงนิหรอืการท าธุรกรรมและขอ้มลูต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการท าธุรกรรมตลอดช่วงเวลา 

ที่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจยังด าเนินอยู่ว่ายงัคงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการสร้าง
ความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการท าธุรกรรมทีลู่กคา้แจง้ไว ้รวมถงึขอ้มลูทางเศรษฐกจิของ
ลูกค้า ระดบัความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
ของลูกคา้ทีไ่ดป้ระเมนิไว ้และขอ้มลูอื่น ๆ ของลูกคา้ทีม่อียู่ และต้องด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อให้ขอ้มูลของลูกค้าโดยเฉพาะขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่ ง  
ใหส้อดคล้องกบัผลการบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ยส าหรบัลูกคา้แต่ละรายตามขอ้ ๑๓ ขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๕ และขอ้ ๑๖ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ต้องด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกจิตามปกติ ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๑๐) อาจด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกที่สามารถท าได้
ภายหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  ทัง้นี้  การด าเนินการ 

ในภายหลงัการสรา้งความสมัพนัธ์ดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้การบรหิารความเสีย่งดา้นการ
ฟอก เงินและการสนั บส นุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ายที่ มีป ระสิท ธิภ าพ  
และไม่กระทบกระเทือนถึงการระงบัการด าเนินการกับทรพัย์สนิตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

การระบุตวัตนของลูกคา้และระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิตาม (๑) และ (๒) 
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 
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๑๘๔ 

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 

ท าธุรกรรมในนามของลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอ านาจให้สร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และต้องด าเนินการ
ตรวจสอบบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจดงักล่าวตามขอ้ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๐  ภายใต้บงัคบัขอ้ ๑๘ และขอ้ ๑๙ การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิ
เกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ผู้ประกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการระบุ
ตวัตนและพสิูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ รวมทัง้ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะธุรกจิของ
ลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจดัการหรือการเป็นเจ้าของ และอ านาจในการ
ควบคุมนิตบิุคคลหรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๑  ในการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล
หรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายตามขอ้ ๒๐ ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการเกีย่วกบัการระบุตวัตนของ
ลูกคา้และผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและ
หลกัฐานดงันี้ 

(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึง
สถานะทางกฎหมาย และการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย 

(ข) ขอ้มูลเกี่ยวกบัอ านาจในการควบคุม ก ากบัดูแล และผูกพนันิติบุคคล
หรอืบุคคลที่มกีารตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทัง้ให้ระบุบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมตี าแหน่ง
บรหิารระดบัสูง  ทัง้นี้ ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๑๐) ตอ้งด าเนินการตรวจสอบบุคคลดงักล่าวตามขอ้ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) ดว้ย 

(ค) สถานทีต่ัง้ตามทีจ่ดทะเบยีนและสถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 
(๒) ระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ และใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการพสิูจน์

ทราบผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ โดยใชข้อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล ไดแ้ก่ 

๑) ระบุบุคคลธรรมดาผูใ้ชอ้ านาจในการควบคุมนิตบิุคคล โดยพจิารณา
จากการไดร้บัผลประโยชน์หรอืการถอืสทิธเิป็นเจา้ของ 
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๑๘๕ 

๒) ในกรณีที่ม ีข ้อสงสยัเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการ
ควบคุมนิต ิบุคคลตาม ๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคล
ธรรมดาผูใ้ชอ้ านาจในการควบคุมนิตบิุคคลโดยวธิกีารอื่น ในกรณีทีม่ ี

๓) ในกรณีที่ ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได ้ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  
ต้องใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการพสิูจน์ทราบบุคคลธรรมดาที่มตี าแหน่งเป็นเจา้หน้าที่
บรหิารระดบัสงูของนิตบิุคคลนัน้ 

(ข) ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ไดแ้ก ่

๑) ในกรณีที่เป็นทรสัต์ ให้ระบุผู้ก่อตัง้ กรรมการทรัสตี ผู้คุ้มครอง  
ในกรณีที่มีผู้คุ้มครอง ผู้ร ับผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ ใช้อ านาจในการ
ควบคุมทรสัตซ์ึง่รวมถงึบุคคลทีอ่ยู่ในสายการควบคุมหรอืการเป็นเจา้ของดว้ย 

๒) ในกรณีทีเ่ป็นทรสัต์ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
ให้ระบุชื่อผูก้่อตัง้ทรสัต์และทรสัต ีผูร้บัประโยชน์ วตัถุประสงค์ของทรสัต์ ทรพัย์สนิทีจ่ะ
ใหเ้ป็นกองทรสัต ์

๓) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น  
ใหร้ะบุตวัตนของบุคคลทีอ่ยู่ในต าแหน่งทีเ่ท่าเทยีมหรอืคลา้ยกนั 

 

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลูกคา้ตามขอ้ ๑๘ ได ้ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม  
หรือยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดงักล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที ่
มเีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงาน 

 

ขอ้ ๒๓  การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในครัง้ต่อไป ผู้ประกอบอาชพีตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจใช้ข้อมูลการ
ตรวจสอบตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้จัดท าไว้แล้วส าหรับลูกค้า 
รายเดยีวกนัได ้เวน้แต่จะมคีวามสงสยัในความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว 

 

ข้อ ๒๔  ให้เลขาธิการก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการเก็บรกัษา
รายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ตามกฎกระทรวงนี้ 
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๑๘๖ 

ขอ้ ๒๕  ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับลูกค้าทุกราย  
ทัง้ลูกคา้ใหม่และลูกคา้ปัจจุบนั 

ในกรณีลูกคา้ปัจจุบนั ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูล 

ให้ครบถ้วนและให้บริหารความเสี่ยงและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลูกคา้เมื่อมขีอ้มลูทีค่รบถว้นและเพยีงพอแลว้ 

(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท าธุรกรรม 
มาเป็นเวลานาน หรอืเป็นลูกคา้ซึ่งเป็นลูกหนี้ทีไ่ม่ช าระหนี้ และไม่สามารถตดิตามขอ้มูลได ้
ใหก้ าหนดมาตรการใหลู้กคา้ต้องตดิต่อกบัผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการท าธุรกรรมครัง้ต่อไป  ทัง้นี้ เพื่อจะไดข้อขอ้มูล
จากลูกคา้ไดใ้นโอกาสแรกและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า
ตามขอ้มลูดงักล่าวต่อไป 

(๓) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ และไม่สามารถติดตามข้อมูล 
ใหค้รบถว้นและเพยีงพอได ้ใหพ้จิารณายุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ดงักล่าว 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ส่วนที ่๒ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิส าหรบัผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว 

   
 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีทีผู่ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) มกีารท าธุรกรรมกบัผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว ใหต้รวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิส าหรบัผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวและ 
ผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว โดยน าความในขอ้ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๒) ด าเนินการตรวจสอบกรณีที่มกีารมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมในนามของ 
ผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว โดยน าความในขอ้ ๑๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๑๘๗ 

(๓) ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น 
ครัง้คราวทีเ่ป็นนิตบิุคคล หรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย โดยน าความในขอ้ ๒๐ 
และขอ้ ๒๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมดงักล่าว 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที ่
ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) ได ้ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องไม่ท าธุรกรรมกับผู้ทีท่ าธุรกรรม
เป็นครัง้คราวดงักล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงาน 

 

ขอ้ ๒๗  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวที่มีความเสี่ยงสูง  
โดยต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว
ดงักลา่วในระดบัทีเ่ขม้ขน้ทีสุ่ด 

 

ขอ้ ๒๘  การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว
ในระดบัที่เขม้ข้นที่สุดส าหรบัผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวที่มีความเสี่ยงสูงตามขอ้ ๒๗ 
อย่างน้อยตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขัน้ตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอหรอืหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ท าธุรกรรม 
เป็นครัง้คราวเกีย่วกบัขอ้มลูหรอืหลกัฐานในการประกอบกจิการของผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราว 
ขอ้มูลแหล่งทีม่าของเงนิหรอืรายได ้ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรม 
และอาจพจิารณาก าหนดขัน้ตอนใหม้กีารอ้างถงึความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัสถาบนัการเงนิ
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิดว้ยกไ็ด ้

(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให ้

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  
ต้องไม่ท าธุรกรรมกบัผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวดงักล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มี
เหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงาน 
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๑๘๘ 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทีเ่ขม้ขน้ 
โดยอาจพจิารณาถงึความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรม มูลค่าในการท า
ธุรกรรม และความจ าเป็นทางธุรกจิของผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราวอย่างเขม้ขน้ 

 

ขอ้ ๒๙  ให้น าความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ขอ้ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐  
ขอ้ ๑๒ ขอ้ ๑๓ ขอ้ ๑๗ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ และขอ้ ๒๔ มาใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบอาชพีตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิส าหรบัผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นครัง้คราวดว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

การพึง่พาบุคคลทีส่ามในการตรวจสอบลูกคา้ 

และการก าหนดนโยบายส าหรบัส านักงาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอื 

   

 

ส่วนที ่๑ 

การพึง่พาบุคคลทีส่ามในการตรวจสอบลูกคา้ 

   

 

ขอ้ ๓๐  ผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) อาจพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกค้าตาม 
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ หรือเพื่อแนะน าธุรกิจ เ 
มื่อรบัรองไดว้่า 

(๑) จะได้รบัขอ้มูลที่จ าเป็นเกี่ยวกบัการด าเนินการตามขอ้ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๑ จากบุคคลทีส่าม 

(๒) บุคคลที่สามต้องส่งส าเนาเอกสารหรอืขอ้มูลการระบุตวัตนและเอกสารขอ้มูล
อื่น ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๑ ไดใ้นทนัททีีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 

(๓) บุคคลทีส่ามได้รบัการก ากบัดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิ
ตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้และมกีารเกบ็รกัษาขอ้มูล
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
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๑๘๙ 

(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของหลายประเทศ ได้มีการ
พจิารณาความน่าเชื่อถือของประเทศนัน้ ๆ จากระดบัความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและ
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยแลว้ 

ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบนัการเงนิหรอืผู้ประกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ 
ในกลุ่มหรอืในเครอืเดยีวกันกบัผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ทีพ่ึง่พา และกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดงักล่าวไดป้ฏบิตัติามกระบวนการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ การเกบ็รกัษาขอ้มลูหลกัฐานและปฏบิตัติามขอ้ ๓๒ ขอ้ ๓๓ 
และขอ้ ๓๔ และการปฏบิตัดิงักล่าวไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่ี
อ านาจ ใหถ้อืว่าผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๑๐) ได้ด าเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบนัการเงนิหรือผูป้ระกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ แลว้ 

มาตรการตามข้อนี้ ไม่น ามาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตัง้
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะตวัแทน 

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ง
และการเก็บรกัษาข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้ซึ่งได้รบัการก ากับดูแลและตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่มีอ านาจและบุคคลที่สามได้ด าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจก ับลูกค ้า 

อยู่ก่อนที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) จะพึง่พาใหบุ้คคลทีส่ามด าเนินการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิในครัง้ใหม่ระหว่าง
ลูกค้ากบัผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ซึ่งบุคคลที่สามสามารถน ากระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา้ทีต่นถอืปฏบิตัอิยู่มาใชก้บัความสมัพนัธ์ทางธุรกจิในครัง้ใหม่นี้ได ้ ทัง้นี้ การพึง่พา
บุคคลทีส่ามจะแตกต่างจากการทีผู่ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จัดจ้างบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน  
ซึ่งต้องด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิตามนโยบายและขอ้บงัคบัของ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) และ
ผูร้บัจา้งหรอืตวัแทนตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 

ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ต้องรบัผดิชอบในกรณีทีบุ่คคลทีส่ามไม่ด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อ
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๑๙๐ 

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรอืการเก็บรกัษาข้อมูลและหลกัฐานหรือด าเนินการ 
ตามกระบวนการดงักล่าวไดไ้ม่ครบถว้น 

บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานทีม่อี านาจ 

 

ส่วนที ่๒ 

มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส าหรบัส านักงาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอื 

   

 

ขอ้ ๓๑  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ก าหนดแผนในการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและระเบยีบวธิกีารส าหรบั
การประเมนิและบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้ายตามข้อ ๓ และก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระ 
เพื่อตรวจสอบระบบการด าเนินงานและการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ต้องก าหนดขัน้ตอนในการจ้างพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือ
มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการรา้ยที่มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การจดัให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ต้องก าหนดให้มีพนักงานระดับบริหาร เพื่อท าหน้าที่ ในการก ากับดูแลการ
ปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 

ขอ้ ๓๒  ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ต้องก าหนดใหส้ านกังาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอืทีต่นถอืหุน้ใหญ่ที่ตัง้อยู่
ในต่างประเทศปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและการต่อตา้น
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกคา้อย่างเคร่งครดั  ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมกบัประเภทของธุรกจิ 

ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) อาจก าหนดมาตรการในการร่วมใช้ขอ้มูลหรอืส่งขอ้มูลให้แก่ส านักงาน สาขา หรอื
บรษิัทในเครอืที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ เพื่อด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบาย
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๑๙๑ 

ตามวรรคหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การท าธุรกรรม ความเคลื่อนไหว 
ทางการเงนิของลูกค้า หรอืผลการประเมินและวเิคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงมี
มาตรการในการรกัษาความลบัจากการส่งหรอืรบัขอ้มลูดงักล่าวอย่างเขม้งวด 

 

ขอ้ ๓๓  ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินของประเทศที่ส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือของผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตัง้อยู่ มคีวามเขม้งวด
แตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของ
ประเทศไทย ให้ส านักงาน สาขา หรอืบรษิัทในเครอืที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบตัิตาม
มาตรการทางกฎหมายทีเ่ขม้งวดกว่า 

ในกรณีที่ส านักงาน สาขา หรอืบรษิัทในเครอืไม่สามารถปฏิบตัิตามมาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศที่ส านักงาน สาขา หรอืบรษิัทในเครือตัง้อยู่ได้ ให้ผู้ประกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พจิารณาเพื่อ
ยุตกิารด าเนินกจิการของส านักงาน สาขาหรอืบรษิทัในเครอืดงักลา่ว 

 

ขอ้ ๓๔  ผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ต้องพจิารณาใหพ้ื้นที่หรอืประเทศที่มคีวามเสีย่งต่อการฟอกเงนิหรอืการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยเป็นปัจจยัหนึ่งในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จ ากดัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ การท าธุรกรรม การท ากิจกรรม การลงทุน 
การร่วมทุนกับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่หรือประเทศ 
ทีม่คีวามเสีย่งต่อการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(๒) ไม่จัดตัง้ส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่ม ี
ความเสี่ยงต่อการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หากมกีาร
จดัตัง้ส านักงาน สาขา หรือบรษิัทในเครือให้ส านักงาน สาขา หรือบรษิัทในเครือนัน้
ปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส านักงานใหญ่อย่างเคร่งครดั 

(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
ความเสีย่งสูงของพื้นทีห่รอืประเทศทีต่ัง้อยู่ให้ส านักงาน สาขา หรอืบรษิทัในเครอืทราบ
อย่างสม ่าเสมอ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๙๒ 

หมวด ๕ 

การก ากบัและตรวจสอบ 

   

 

ข้อ ๓๕  กรณีที่มีความจ าเป็นในการติดต่ อส านั กงาน เพื่ อสอบถ าม  
ขอค าแนะน า ชี้แจง หรอืดว้ยเหตุจากการปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี้ ผูป้ระกอบอาชพีตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะต้องแต่งตัง้พนักงาน
เพื่อเป็นตวัแทนในการตดิต่อหรอืประสานงานกบัส านักงาน 

 

ข้อ ๓๖  ให้ส านักงานเป็นผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  
ในการปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหร้วมถงึการก ากบัดแูลและตดิตามประเมนิผล
การปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนี้ ส าหรบับรษิัทในเครอืที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบ
อาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และสาขาทีต่ัง้อยู่ในต่างประเทศ 

 

ข้อ ๓๗  เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ ๓๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานอาจ 

(๑) ขอความร่วมมอืในการก ากบัดูแลและตดิตามประเมนิผลจากหน่วยงานอื่น 
ทีม่อี านาจก ากบัดูแลผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐)  ทัง้นี้ ตามขอ้ตกลงระหว่างส านักงานกบัหน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดแูล 

(๒) แต่งตัง้ทีป่รกึษาซึ่งมคีวามรู้หรอืความเชี่ยวชาญด้านการก ากบั ตรวจสอบ 
หรอืตดิตามประเมนิผล 

คุณสมบตั ิค่าตอบแทน และขอบเขตอ านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ที่ปรึกษาด้านการก ากับ ตรวจสอบ หรอืติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๙๓ 

ข้อ ๓๘  เพื่ อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่
เลขาธกิารก าหนดดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๙๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม 
แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  
บญัญัติให้น าหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๙) มาใช้บงัคับกับ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  
ดว้ยโดยอนุโลม แต่จะใชก้บัผูป้ระกอบอาชพีทีม่ลีกัษณะอย่างใดใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง  ทัง้นี้ โดยต้องมใิห้มลีักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบ
อาชพีรายย่อยและประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งจนเกนิสมควร และต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์
ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเท่านัน้  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๙๕ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดแบบ รายการ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารบนัทกึขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัธุรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๔๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ขอ้ ๓  การบนัทกึขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เกี่ยวกบัธุรกรรมที่สถาบนัการเงนิจะต้อง
รายงานต่อส านักงานให้ใช้แบบรายงานการท าธุรกรรมส าหรบัธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ 
(๑) (๒) หรอื (๓) แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงออกตามความใน
มาตรา ๑๗ 

 

ขอ้ ๔  การบนัทึกขอ้เท็จจรงิตามขอ้ ๓ ให้สถาบนัการเงนิผู้บนัทึกขอ้เท็จจรงิ 
ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงก ากับไว้ พร้อมกับระบุวนั 
เดอืน ปี ทีบ่นัทกึขอ้เทจ็จรงิไวด้ว้ย 

ในกรณีที่ผู้ท าธุรกรรมมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง ให้บนัทกึขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบั
ผูท้ าธุรกรรมให้ครบถ้วน และในกรณีที่มผีูร้่วมท าธุรกรรมกใ็หบ้นัทกึขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบั 
ผูร้่วมท าธุรกรรมใหค้รบถว้นดว้ย 

 
๑๔๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๙๗ ก/หน้า ๓๔/๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๙๖ 

ในกรณีที่ได้รบัมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมแทนผู้อื่น ให้บนัทึก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่มาท าธุรกรรมแทนผู้อื่นนัน้และผู้มอบหมายหรอืผู้มอบอ านาจ 
ใหค้รบถว้นดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๑๙๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๒๑  
แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และวธิกีารบนัทกึขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัธุรกรรมของสถาบนัการเงนิ
เสียใหม่ โดยบญัญัติให้การบนัทึกข้อเท็จจรงิต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓  
ที่สถาบันการเงินต้องบันทึก ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรควบคุมและตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจรฐั 

 
 

 ๑๙๘ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจา้อยู ่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มพีระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ 

 

พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้
กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้สอดคล้องกบั
เงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญขึน้ไว้
โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
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๑๙๙ 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒ ) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประช าธิปไตย อันมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที ่๓๑ เรื่อง การด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ 

(๓) พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๗ ) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๒๔ /๒๕๕๗ เรื่ อง  
ใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญมผีลบงัคบัใชต้่อไป ลงวนัที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ 

(๘ ) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๗๒/๒๕๕๗ เรื่ อง  
การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ ลงวนัที ่๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“เจ้าพนักงานของรฐั” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรฐั ผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอน ๕๒ ก/หน้า ๑/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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๒๐๐ 

“เจ้าหน้าที่ของรฐั”๒ หมายความว่า ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัหรอืในรฐัวสิาหกจิ 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถิ่น และสมาชกิสภาท้องถิ่น
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่
หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ และบุคคลหรอื
คณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือได้รบัมอบให้ใช้อ านาจทาง
ปกครองทีจ่ดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่นของรฐัดว้ย แต่ไม่รวมถงึ 

ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่ งด ารงต าแหน่งด้าน 

นิตบิญัญตั ิบรหิาร ปกครอง หรอืตุลาการ ของรฐัต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึง่ปฏบิตัหิน้าที่
ให้แก่รฐัต่างประเทศ รวมทัง้การปฏิบัติหน้าที่ส าหรบัหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงาน
รฐัวสิาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ มตี าแหน่งประจ าหรอืชัว่คราว และไดร้บั
เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนอื่นหรอืไม่กต็าม 

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู ้ซึ ่งปฏิบ ัติ
หน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ หรอืผู้ได้รบัมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศ 

ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นนามขององคก์ารระหว่างประเทศนัน้ 

“ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง” หมายความว่า 

(๑) นายกรฐัมนตร ี

(๒) รฐัมนตร ี

(๓) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๔) สมาชกิวุฒสิภา 

(๕) ขา้ราชการการเมอืงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการการเมอืง 

(๖) ขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการรฐัสภา 

 
๒ นายกราชบณัฑติยสถานและเลขาธิการราชบัณฑติยสถานเป็น “เจ้าหน้าที่ของรฐั”  ทัง้นี้ 

เฉพาะกรณีที่เกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
(อ.ก.พ.) ราชบัณฑิตยสถานเท่านัน้ ส่วนอุปนายกราชบัณฑิตยสถานไม่เป็น “เจ้าหน้าที่ของรฐั”  
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่  ๓๒๓/๒๕๒๖)  
(หลกัการกฎหมายยงัคงเดมิ) 
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๒๐๑ 

“ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ” หมายความว่า ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ
ตามทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตัยิกเวน้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหห้มายความรวมถงึผูว้่าการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิดว้ย ยกเวน้กรณีตามมาตรา ๑๑ (๑) 

“ผู้ช่วยผู้บรหิารทอ้งถิ่น” หมายความว่า ผูท้ าหน้าที่ช่วยเหลอืผู้บรหิารท้องถิ่น 
และให้หมายความรวมถงึผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลอืสภาท้องถิ่นหรอืสมาชกิสภาท้องถิ่นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย  ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

“ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสูง”๓ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ
ระดบักระทรวง ทบวง กรมหรอืส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคลซึง่มใิช่ผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงส าหรบัขา้ราชการพลเรอืนและปลดักระทรวงกลาโหม ผู้บญัชาการทหาร
สงูสุด ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัส าหรบัขา้ราชการทหาร และผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิและ
ให้หมายความรวมถงึผูว้่าราชการจงัหวดั ปลดักรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบ้ริหาร
สูงสุดของรฐัวสิาหกิจ หวัหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญแต่ไม่รวมถึง
ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูด้ ารงต าแหน่งอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด ผู้บรหิารสูงสุดของ
หน่วยงานอื่นของรฐัตามที่คณะกรรมการ ป .ป .ช . ก าหนด หรอืผู ้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทยีบเท่าตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติให้ด าเนินการ 

ไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช ้ 
หรอืผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิดงักล่าว 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
และใหห้มายความรวมถงึประธานกรรมการดว้ย 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ

 
๓ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสงู” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
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๒๐๒ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธกิาร และขา้ราชการในสงักดัส านักงาน 
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่ งมาช่วยราชการในส านักงาน 
ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแ้ต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

“หวัหน้าพนักงานไต่สวน” หมายความว่า ผูท้ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้จาก
พนักงานไต่สวน 

“ไต่สวน” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวม และการด าเนินการอื่นใด เพื่อให้
ไดม้าซึง่ขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน 

“ทุจรติต่อหน้าที”่ หมายความว่า ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในต าแหน่ง
หรอืหน้าที ่หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจท าใหผู้อ้ื่นเชื่อว่า
มตี าแหน่งหรือหน้าที่ทัง้ที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นัน้ หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง
หรือหน้าที่  ทัง้นี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผู้อื่น  
หรอืกระท าการอนัเป็นความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุตธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมายอื่น 

“ร ่ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมทีรพัย์สินมากผิดปกติ หรอืมีทรพัย์สิน
เพิม่ขึน้มากผดิปกต ิหรอืการมหีนี้สนิลดลงมากผดิปกต ิหรอืได้ทรพัย์สนิมาโดยไม่มมีูล
อนัจะอา้งไดต้ามกฎหมายสบืเนื่องมาจากการปฏบิตัติามหน้าทีห่รอืใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าที ่
รวมทัง้กรณีมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกตสิบืเนื่องจากการเปรยีบเทยีบบัญชแีสดงรายการ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิดว้ย 

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการสอบสวนคดพีเิศษดว้ย 

 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดก้ าหนดไว้เป็น
ประการอื่น การใดที่ก าหนดให้แจง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืหรือเอกสารใหบุ้คคลใดเป็นการ
เฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรอืส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนัน้ ณ ภูมิล าเนาหรอืที่อยู่ 
ทีป่รากฏตามหลกัฐานทางทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร ใหถ้อืว่าไดแ้จง้ 
ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทัว่ไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
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๒๐๓ 

หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการ
ด าเนินการโดยชอบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว้ 

ในกรณีที่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรอืเลขาธกิารมีอ านาจก าหนดหรอืมคี าสัง่เรื่องใด ถ้ามไิด้ก าหนดวธิกีารไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเลขาธกิารก าหนดโดยท าเป็นประกาศ ระเบยีบ ขอ้บังคบั 
หรอืค าสัง่ แล้วแต่กรณี และถ้าประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่นัน้ใช้บงัคบัแก่
บุคคลทัว่ไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทัง้นี้ ถ้าประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ใดมกีารก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว ้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มาตรา ๖  ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องใหค้วามร่วมมอืและ
ความช่วยเหลอืองค์กรอสิระทุกองค์กร ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ว่ามผีู้กระท า
การอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสอืแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า การด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าความผดิที่อยู่ใน
หน้าทีแ่ละอ านาจขององคก์รอสิระอื่นดว้ย ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรกึษาหารอืร่วมกบั
องค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อให้ 
การปฏิบตัิหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและไม่ซ ้าซอ้นกนั 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการมีอ านาจ
เชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได ้ 
และใหอ้งคก์รอสิระทุกองคก์รปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

 

มาตรา ๗  ในการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
ถ้าผูถู้กกล่าวหาหรอืจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดหีรอืระหว่างการพจิารณา
ของศาล มใิหน้ับระยะเวลาทีผู่ถู้กกล่าวหาหรอืจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 
และเมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่าง 
ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหล้งโทษ มใิหน้ าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ 
มาใชบ้งัคบั 
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๒๐๔ 

มาตรา ๘  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รกัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่มี ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจในการตีความและวินิจฉัย  ทัง้นี้ มติในการวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่๔ 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

   
 

ส่วนที ่๑ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๙  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ 
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษตัรยิ์ทรงแต่งตัง้ตามค าแนะน าของ
วุฒสิภาจากผูซ้ึง่ไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ด้านกฎหมาย บญัชี เศรษฐศาสตร์ การบรหิารราชการแผ่นดิน หรอืการอื่นใดอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ ากว่ าอธิบดีผู้พิพากษา  
อธบิดศีาลปกครองชัน้ต้น ตุลาการพระธรรมนูญหวัหน้าศาลทหารกลาง หรอือธบิดอียัการ
มาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๒) ร ับราชการหร ือ เคยร ับ ราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธ ิบด ีหร ือ
หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่ามาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๓) เป็นหรอืเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงาน
อื่นของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

 
๔ มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
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๒๐๕ 

(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย 

ในประเทศไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี และยงัมผีลงานทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพที่มกีฎหมายรบัรองการประกอบ

วิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ปีนับถึงวนัที่ได้รบัการเสนอชื่อและได้รบัการรบัรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กร
วชิาชพีนัน้ 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน  
การคลงั การบญัช ีหรอืการบรหิารกจิการวสิาหกจิในระดบัไม่ต ่ากว่าผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัมหาชนจ ากดัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี 

(๗) เคยเป็นผูด้ ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๖) รวมกนัไม่น้อยกว่าสบิปี 

การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ใหน้ับถึงวันที่ได้รบัการเสนอชื่อหรอืวนัสมคัร
เขา้รบัการสรรหา แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๐  นอกจากคุณสมบตัิตามมาตรา ๙ แล้ว กรรมการต้องมคุีณสมบตั ิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปี แต่ไม่เกนิเจด็สบิปี 

(๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(๔) มคีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) มสุีขภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

มาตรา ๑๑  กรรมการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรอืเคยเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระใด 

(๒) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๓) เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๔) เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๕) เป็นภกิษุ สามเณร นกัพรต หรอืนักบวช 

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๗) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) อยู่ระหว่างถูกระงบัการใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการชัว่คราวหรอืถูกเพกิ
ถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๙) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 
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๒๐๖ 

(๑๐) เคยถูกสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจเพราะ
ทุจรติต่อหน้าที ่หรอืถอืว่ากระท าการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรอืค าสัง่ของศาลอนัถึงที่สุดให้ทรพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดนิเพราะร ่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอนัถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก
เพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรอืต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม หรอืกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ย
ความผดิของพนักงานในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืความผดิเกี่ยวกบัทรพัยท์ีก่ระท า
โดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก  
หรอืผูค้า้ กฎหมายว่าดว้ยการพนันในความผดิฐานเป็นเจา้มอืหรอืเจา้ส านัก กฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรอืกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอนัเป็นการทุจรติในการ
เลอืกตัง้ 

(๑๔) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๑๕) เคยพน้จากต าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ามกีารเสนอ การแปรญตัต ิ
หรอืการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรอืกรรมาธกิาร มส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมอย่างร้ายแรงหรอืเป็นผู้มพีฤติการณ์ร ่ารวยผดิปกติ หรอืกระท าความผิดฐาน
ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรอืใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ
หรอืกฎหมาย 

(๑๗) เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมอืง หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในระยะสบิปีกอ่นเขา้รบัการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืผูด้ ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมอืงในระยะ
สบิปีก่อนเขา้รบัการสรรหา 

(๒๐) เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 
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๒๐๗ 

(๒๑) เป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ 

(๒๒) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน บรษิทั หรอืองค์กรทีด่ าเนินธุรกจิโดย
มุ่งหาผลก าไรหรอืรายไดม้าแบ่งปันกนั หรอืเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ 

(๒๔) มีพฤติการณ์อนัเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อย่างรา้ยแรง 

 

มาตรา ๑๒  เมื่อมกีรณีทีจ่ะต้องสรรหาผูส้มควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตามมาตรา ๙ ใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานศาลฎกีา เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นกรรมการ 

(๓) ประธานศาลปกครองสงูสุด เป็นกรรมการ 

(๔) บุคคลซึ่งศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แต่งตัง้จากผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 

ใหเ้ลขาธกิารวุฒสิภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และใหส้ านักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการด าเนินการแต่งตัง้บุคคลตาม (๔) ให้ศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระ 

ที่มใิช่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนัน้แต่งตัง้เป็นกรรมการ
สรรหาภายในยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากเลขาธกิารวุฒสิภา โดยใหค้ดัเลอืกจากบุคคล
ซึง่มคีวามเป็นกลาง ซื่อสตัย์สุจรติ และมคีวามเขา้ใจในภารกจิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และผู้จะได้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รบัคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รบัคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่ 
อกีครัง้หนึ่ง ในการลงคะแนนครัง้นี้ ถ้ามผีูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกเกนิสองคน ให้น าเฉพาะคน
ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดบัแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

จนเป็นเหตุใหม้ผีูไ้ดค้ะแนนสูงสุดสองล าดบัแรกเกนิสองคน ใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลอืกซึ่งได้
คะแนนเท่ากันนัน้จบัสลากเพื่อให้เหลอืผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดบัแรกเพยีงสองคน  
ในการลงคะแนนครัง้หลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รบัคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
ทัง้หมดเท่าที่มอียู่ของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี  
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๒๐๘ 

ให้ด าเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่ โดยจะคดัเลือกผู้เข้ารบัการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการ
คดัเลอืกครัง้แรกมไิด ้

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทัว่ไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรอืกรรมการสรรหา
ตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคดัเลือกตามวรรคสาม
แล้วมิได้มีการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบตัิหน้าที่และใช้อ านาจ
ไปพลางก่อนได ้ โดยในระหว่างนั น้ ให ้ถ ือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวนัก่อนวนัที่มี
กรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรอืสรรหาเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๑๓ วรรคสี ่มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และใหก้รรมการ
สรรหาดงักล่าวพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะ
ตอ้งหา้ม 

ผูซ้ึ่งไดร้บัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรบัศาลรฐัธรรมนูญหรอืองคก์รอสิระอื่นในขณะเดยีวกนัมไิด ้

ให้ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๑๓  ในการสรรหากรรมการ ใหค้ณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารอืเพื่อ
คัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  
มพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองสงัคม รวมตลอดทัง้มทีศันคตทิีเ่หมาะสมใน
การปฏิบัติห น้ าที่ ให้ เกิดผลส า เร็จ  โดยนอกจากการป ระกาศรับ สมัค รแล้ ว  
ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทัว่ไปได้ด้วย  
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนัน้  ทัง้นี้  โดยค านึงถึงความหลากหลายของ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาใชว้ิธกีารสมัภาษณ์หรอืให้แสดงความคดิเหน็ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ห น้ าที่ และอ านาจของคณ ะกรรมการ ป .ป .ช . ห รือวิธีก ารอื่ น ใดที่ เหมาะสม  
เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

ในการสรรหา ให้ใช้วธิีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บนัทกึเหตุผลในการเลอืกไวด้ว้ย 
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๒๐๙ 

ผูซ้ึง่จะไดร้บัการสรรหาต้องไดร้บัคะแนนเสยีงถงึสองในสามของจ านวนทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ของคณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่
จะตอ้งสรรหา ใหม้กีารลงคะแนนใหม่ส าหรบัผูไ้ดค้ะแนนไม่ถงึสองในสาม ถ้ายงัไดไ้ม่ครบ
ตามจ านวนใหม้กีารลงคะแนนอกีครัง้หนึ่ง ในกรณีทีก่ารลงคะแนนครัง้หลงันี้ยงัไดบุ้คคลไม่
ครบตามจ านวนทีจ่ะตอ้งสรรหา ใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ส าหรบัจ านวนทีย่งัขาดอยู่ 

ภายในสามวนันับแต่วนัปิดรบัสมคัรให้เลขาธิการวุฒสิภาประกาศรายชื่อ 
ผู้เข้ารบัการสรรหาใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป ประกาศดงักล่าวใหร้ะบุรายละเอยีด
เกีย่วกบัคุณสมบตัแิละประวตักิารท างานตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนดดว้ย 

 

มาตรา ๑๔  ผูไ้ดร้บัการสรรหาเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบจากวุฒสิภาดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมด
เท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา 

ในกรณีที่วุฒสิภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รบัการสรรหารายใด ให้ด าเนินการ
สรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นัน้ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่ง
ไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาในครัง้นี้จะเขา้รบัการสรรหาในครัง้ใหม่นี้ไม่ได ้

เมื่อม ีผู ้ได ้รบัความเห ็นชอบจากวุฒ ิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที ่ประธาน
กรรมการพ้นจากต าแหน่งดว้ย ให้ผู้ไดร้บัความเห็นชอบประชุมร่วมกบักรรมการซึ่งยงั
ด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้าม ีเพื่อเลอืกกนัเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒสิภาทราบ ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒสิภาให้ความเห็นชอบยงัไดไ้ม่ครบจ านวนที่ต้อง
สรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ ้าม ีมจี านวนถึงเจ็ดคนก็ให้
ด าเนินการประชุมเพื่อเลอืกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตัง้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได ้
โดยในระหว่างนัน้ให้ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  
และใหด้ าเนินการสรรหาเพิม่เตมิใหค้รบตามจ านวนทีต่อ้งสรรหาต่อไปโดยเรว็ 

ใหป้ระธานวุฒสิภาน าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงแตง่ตัง้ประธานกรรมการและ
กรรมการ และเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๑๕  ผูไ้ด้รบัความเห็นชอบจากวุฒสิภาให้เป็นกรรมการ โดยที่ยงัมไิด้
พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๑ (๒๐) (๒๑) หรอื (๒๒) หรอืยงัประกอบวชิาชีพตาม
มาตรา ๑๑ (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลกัฐานว่าไดล้าออกหรอืเลกิประกอบวชิาชพีดงักล่าว
แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่
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๒๑๐ 

ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้กรรมการ ในกรณีที่ไม่แสดง
หลกัฐานภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าผูน้ัน้สละสทิธ ิและใหด้ าเนินการสรรหาใหม่ 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมคัรหรอืผู้ได้รบัการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็น 
ผูว้นิิจฉยั ค าวนิจิฉยัของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

การเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาวนิิจฉยัตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวนิิจฉยั ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนโดยเปิดเผย 

ใหน้ าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่กรณีทีม่ปัีญหา
เกี ่ยวก ับคุณสมบตั ิและลกัษณะต้องห ้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  
แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่
ประชุมในขณะพจิารณาและวนิิจฉยัมไิด ้

 

มาตรา ๑๗  ใหป้ระธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไดร้บัเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรบัเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้
ได้รบัเป็นรายครัง้ที่มาประชุมในอตัราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรฐัสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รฐัสภาไดร้บัในแต่ละเดอืน แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๘  กรรมการ มวีาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วนัที่พระมหากษัตรยิ์
ทรงแต่งตัง้ และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีรรมการใหม่แทน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๒๑๑ 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๐ หรือมลีกัษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๑ 

(๔) พน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอื่นตามรฐัธรรมนูญ 

เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการดว้ย 

ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่  
ใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ
สรรหาใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ใหก้รรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ 

ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลอือยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการ
เหลอือยู่ไม่ถงึหา้คน 

ในกรณีทีก่รรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ใหด้ าเนินการสรรหากรรมการ
ใหม่ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนัก่อนวนัทีก่รรมการครบวาระ แต่ถา้กรรมการพน้จากต าแหน่ง
ดว้ยเหตุอื่นนอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหด้ าเนินการสรรหากรรมการภายใน
เกา้สบิวนันับแต่วนัทีต่ าแหน่งว่างลง 

 

มาตรา ๒๐  เมื่อมผีู้รอ้งขอโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการสรรหาภายในห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหา
วนิิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวนิิจฉัย ให้ถอืเสยีงขา้งมาก ในกรณีที่มเีสยีงเท่ากนั 
ใหป้ระธานกรรมการสรรหาออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

หลกัฐานตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบตัิหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและ
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง  
และมกีรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึกึง่หนึ่ง ใหป้ระธานศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกนัแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามเช่นเดยีวกบักรรมการ 
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๒๑๒ 

ท าหน้าที ่เป็นกรรมการ เป็นการชัว่คราวให ้ครบเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตัง้ 
ท าหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได ้ 
หรอืจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งแทน 

 

มาตรา ๒๒  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมกีรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได ้ 
ใหจ้ดแจง้เหตุนัน้ไวใ้นรายงานการประชุม 

การลงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
กรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ เวน้แต่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนดไวเ้ป็น
อย่างอื่น โดยประธานในทีป่ระชุมและกรรมการทีม่าประชุมต้องลงคะแนนเสยีงเพื่อมมีต ิ
และให้กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
แต่ไม่เป็นการตดัสทิธทิีจ่ะลาออกจากต าแหน่งก่อนมกีารลงมต ิ

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  
ให ้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชุม  ทัง้นี้  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประชุมทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยป ระชุมเป็นรายครัง้เท่ากับ
กรรมการตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยเบีย้ประชุมกรรมการ 

 

มาตรา ๒๓  การลงมตเิพื่อมคีวามเหน็ว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ร ่ารวยผิดปกต ิ 
ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรือใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
ตอ้งมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบักับการลงมติเพื่อมคีวามเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ และเจา้หน้าทีข่อง
รฐัจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สิน หรอืจงใจยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิที่ควรแจง้ใหท้ราบและมพีฤตกิารณ์
อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรพัย์สนิหรอืหนี้สนินัน้ หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั
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๒๑๓ 

ร ่ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีร่าชการ หรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรมดว้ยโดยอนุโลม  

 

มาตรา ๒๔  ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา ๒๓ หรือในเรื่องอื่นใด 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ใหก้รรมการลงมตเิป็นหนังสอืตามแบบทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมชีื่อเรื่อง และประเด็นทีล่งมต ิมตทิีล่ง และลายมอืชื่อ
ของกรรมการทีล่งมต ิและใหเ้ลขาธกิารเกบ็รวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

มติที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ
รบัรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และในกรณีที่ต้องท าค าวนิิจฉัย  
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหค้วามเหน็ชอบร่างค าวนิิจฉยันัน้และประธานกรรมการหรอื
ผูท้ าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการไดล้งนามในค าวนิิจฉัยนัน้แล้ว ใหถ้อืว่าเป็นค าวนิิจฉัย
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กไ็ด ้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากต าแหน่งหรอืไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได ้
ทัง้คณะก่อนลงนามในค าวนิิจฉัย ใหเ้ลขาธกิารบนัทกึเหตุดงักล่าวไว้ในค าวนิิจฉัย และให้
เลขาธกิารเป็นผู้ลงนามในค าวนิิจฉัยนัน้แทน เมื่อเลขาธกิารลงนามในค าวนิิจฉัยดงักล่าว
แลว้ ใหค้ าวนิิจฉยันัน้เป็นอนัใชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๒๕  กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบตัิหน้าที่และการใช้
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเป็นไปโดยสุจรติ เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคตทิัง้ปวงในการใชดุ้ลพนิิจ และปฏบิตัตินใหถู้กต้องตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ในระหว่าง
การด ารงต าแหน่งกรรมการจะเขา้รบัการศกึษาหรอือบรมในหลกัสูตรหรอืโครงการใด ๆ มไิด ้
เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้จดัขึ้นโดยเฉพาะส าหรบั
กรรมการ 
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๒๑๔ 

มาตรา ๒๖  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานกรรมการและกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รบัเงนิค่ารบัรองเหมาจ่ายเป็นรายเดอืน
ตามอตัราทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธาน
กรรมการหรอืกรรมการ 

 

มาตรา ๒๗  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จตอบแทนเป็นเงนิซึง่จ่ายครัง้เดยีวเมื่อพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) มอีายุครบเจด็สบิปี 

ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนัน้ ให้น าอตัราเงนิเดอืนตามมาตรา ๒๖ คูณดว้ย
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง เศษของปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

สทิธใินบ าเหน็จตอบแทนนัน้เป็นสทิธเิฉพาะตวัจะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย  
ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนัน้เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบตัิ
หน้าที่หรอืในการปฏิบตัิหน้าที่ ให้ได้รบัเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้
ตามวรรคสอง 

 

ส่วนที ่๒ 

หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช 

   
 

มาตรา ๒๘  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร ่ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัต ิ

แห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

อย่างรา้ยแรง 
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๒๑๕ 

(๒) ไต่สวนและวนิิจฉัยว่าเจา้หน้าที่ของรฐัร ่ารวยผดิปกต ิกระท าความผดิฐาน
ทุจรติต่อหน้าที ่หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีใ่นการยุตธิรรม 

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินของตน  
คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิของบุคคลดงักล่าว 

(๔) ไต่สวนเพื่อด าเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ก าหนด หรือที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๕) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมายอื่น 

ในการด าเนินการตาม (๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้  คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้
หน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจในการด าเนินการเป็นผูด้ าเนินการกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานผลการตรวจสอบและผลการ
ปฏบิตัหิน้าทีพ่รอ้มขอ้สงัเกตต่อรฐัสภาทุกปี  ทัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการ หรอืกรรมการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย มาแถลงรายงานดงักล่าวต่อรฐัสภา และให้ประกาศ
รายงานดงักลา่วในราชกจิจานุเบกษา และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ (๑) (๒) และ (๔) ให้รวมถึง
การด าเนินการกบับุคคลอื่นซึ่งเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นับสนุน รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อให ้หรอื
รบัว่าจะใหห้รอืนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม
มาตรา ๒๘ (๑) (๒) และ (๔) เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิง 
การกระท าอนัมชิอบดว้ยกฎหมายดว้ย 

ในการด าเนินคดีตามมาตรา ๒๘ (๑) (๒) และ (๔) ให้ใช ้บงัคบัก ับการ
ด าเนินการในคดทีีม่กีารกระท าอนัเป็นกรรมเดยีวผดิต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบท
หนึ่งจะต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๑) (๒) และ (๔) และคดทีี่มกีารกระท าความผดิ
เกีย่วขอ้งกนัและความผดิเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีจ่ะตอ้งด าเนินการในคราวเดยีวกนัดว้ย 
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๒๑๖ 

มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ะตอ้งจดัให้มมีาตรการหรอืแนวทางทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่
มปีระสทิธภิาพ เกดิความรวดเรว็ สุจรติ และเทีย่งธรรม 

 

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจเสนอมาตรการ 
ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี รฐัสภา ศาล องค์กรอิสระ หรอืองค์กร
อยัการในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปรบัปรุงการปฏิบตัิราชการ หรอืวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ 
รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐั เพื่อป้องกันหรอืปราบปรามการทุจริต การกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุตธิรรม 

(๒) จดัใหม้มีาตรการและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อป้องกนัและขจดัการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนอย่างเขม้งวด 

(๓) เสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมาตรการใด
ทีเ่ป็นช่องทางใหม้กีารทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ หรอืเป็นเหตุใหเ้จา้หน้าที่ของรฐัไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิผลดตี่อราชการได ้

ในการจดัท ามาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเห็นสาธารณะในเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
กไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เมื่อองค์กรตามวรรคหนึ่งไดร้บัแจ้งมาตรการ ความเห็น และขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว หากเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ ให้แจ้งปัญหาและ
อุปสรรคต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป  ทัง้นี้ ไม่เกินเก้าสบิวนันับแต่ได้รบัแจ้ง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๓๓  เพื่อใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมสี่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมอืในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
มาตรการและกลไกที่จ าเป็นต่อการด าเนินการในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การส่งเสรมิให้ประชาชนรวมตวักนัเพื่อมส่ีวนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้
ต่อต้าน หรอืชี้เบาะแส โดยได้รบัความคุ้มครอง รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการแจ้งขอ้มูล 
เบาะแส หรอืพยานหลกัฐานส าหรบัการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยช่องทางดงักล่าวต้องมวีธิกีารที่ง่าย สะดวก ไม่มีข ัน้ตอน
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๒๑๗ 

ยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว รวมทัง้ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตลอดจนเสรมิสรา้งทศันคตแิละค่านิยมเกีย่วกบัความซื่อสตัยสุ์จรติ 

(๒) ใหค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุนหน่วยงานของรฐัในการจดัใหม้กีลไกการแจง้
เตอืน กรณีพบว่ามพีฤตกิารณ์ทีส่่อว่าอาจมกีารทุจรติในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
อนัตรายของการทุจรติ รวมถงึค่านิยมทีเ่น้นการพึง่พาระบบอุปถมัภใ์นสงัคม เพื่อใหเ้กดิ
การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างกวา้งขวาง 

(๔) รบัฟังข ้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรฐัเพื่อน าไป
ปรบัปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานให้มปีระสิทธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

ในการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้
คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเพื่อใหค้ าเสนอแนะ ช่วยเหลอื และร่วมมอืกนัด าเนินการ 

คณะกรรมการตามวรรคสองให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการเป็นประธาน 
กรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจ านวนหนึ่งคน เลขาธกิารคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตในภาครฐั ประธานกรรมการการอุดมศ ึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนจากภาคเอกชน
และภาคประชาสงัคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติไม่เกนิสีค่น
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั ง้ เป็นกรรมการ  

การแต่งตัง้ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม และผู้ทรงคุณวุฒใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยให้ผู้แทนจากภาคเอกชนและ 

ภาคประชาสงัคม และผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี ใหเ้ลขาธกิาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้เลขาธิการแต่ งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการไม่ น้อยกว่าสองคน  ทัง้นี้  คณะกรรมการดังกล่าวอาจแต่งตั ้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบตัิหน้าที่ หรอืปฏิบตัิการใด ๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

 

มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มคี าสัง่ใหข้า้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น มาให้ถ้อยค าหรอืส่งมอบเอกสารหรอืหลกัฐานที่
เกี่ยวขอ้งมาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 
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๒๑๘ 

(๒) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อ
ประโยชน์ในการไต่สวน 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มเีขตอ านาจออกหมายเพื่อเขา้ไปในเคหสถาน สถานที่
ท าการ หรอืสถานทีอ่ื่นใด รวมทัง้ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึน้
และพระอาทติย์ตก หรอืในระหว่างเวลาที่มกีารประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด 
หรอือายดั เอกสาร ทรัพย์สิน หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน  
และหากยงัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ในเวลาดงักล่าว ใหส้ามารถด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่า
จะแลว้เสรจ็ 

(๔) มคี าสัง่ใหห้น่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วนทอ้งถิน่ 
หรอืหน่วยงานเอกชนชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ อ านวยความสะดวก หรอืใหค้วามช่วยเหลอืในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๕) จา้งทีป่รกึษาหรอืผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรอื
หนี้สิน และการด าเนินคดีในการติดตามทรพัย์สินในต่างประเทศได้  ทัง้นี้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
ด าเนินการอย่างใดในหน่วยงานของรฐัอนัอาจน าไปสู่การทุจรติหรอืส่อว่าอาจมกีารทุจรติ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตรวจสอบโดยเร็ว ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า
กรณีมเีหตุอนัควรระมดัระวงั คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ มหีนงัสอืแจง้ใหห้น่วยงานของรฐัดงักล่าว
และคณะรฐัมนตรทีราบ พรอ้มดว้ยขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

หน่วยงานของรฐัและคณะรฐัมนตรมีหีน้าที่ต้องด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อ
ป้องกนัมใิหเ้กิดการทุจรติหรอืเกดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของรฐัหรอืประชาชนโดยเร็ว
และถา้ไม่เกีย่วกบัความลบัของทางราชการใหเ้ปิดเผยใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

 

มาตรา ๓๖  คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจ้าหน้ าที่  และบุคคลซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้หรือมอบหมายให้ปฏบิตัิหน้าที่อย่างใด จะเปิดเผยขอ้มูล 

ซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้มลูเฉพาะของบุคคลบรรดาทีไ่ดม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีม่ไิด ้

การเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแต่ละขัน้ตอน 
ห้ามเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยาน 
หรอืกระท าการใดอนัจะท าใหท้ราบรายละเอยีดเกี่ยวกบับุคคลดงักล่าว การเปิดเผยขอ้มูลอื่น
ใดเพื่อใหส้าธารณชนไดท้ราบ ใหอ้ยู่ภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 
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๒๑๙ 

(๑) ในชัน้ก่อนการไต่สวน ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกร้อง เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้น และได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แลว้ 

(๒) เมื่อได้ด าเนินการไต่สวนหรือไต่ สวนเบื้องต้นแล้วมีพยานหลักฐาน
พอสมควรก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพจิารณาวนิิจฉัย การเปิดเผยขอ้มูลให้
เป็นไปตามวธิกีารและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๓) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามี
พฤตกิารณ์การกระท าความผดิ ใหเ้ปิดเผยความเหน็หรอืค าวนิิจฉัยได ้เวน้แต่จะเปิดเผย
ชื่อผูก้ล่าวหา ผูแ้จง้เบาะแสและผูซ้ึง่เป็นพยานมไิด ้และตอ้งไม่กระทบต่อรปูคดหีรอืความ
ปลอดภยัในชวีติหรอืทรพัยส์นิของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ห ้ามม ิให ้ม ีก าร เปิด เผยหร ือ เผยแพร่ข ้อม ูลรายงานและส านวนการ
ตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรอืการไต่สวนเบื้องต้น รวมทัง้บรรดาเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรอืไต่สวนเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้พจิารณาและมมีตใินเรื่องดงักล่าวแล้ว 
เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้  ทัง้นี้ ใหถ้อืว่า
เป็นความลบัของทางราชการ 

 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๖  
ใหเ้ลขาธกิารด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาตวัผู้เปิดเผยขอ้มูลโดยเร็ว หากตรวจสอบพบ
ให้ด าเนินการทางวนิัยแก่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูล หากเป็นกรณีที่กระท าโดยจงใจให้ถือว่า
เป็นความผดิทางวินัยอย่างรา้ยแรง  ทัง้นี้ หากเลขาธกิารไม่ด าเนินการตรวจสอบใหถ้อืว่า
เป็นความบกพร่องของเลขาธกิาร และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการตาม
ควรแก่กรณี 

 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตรวจสอบหรือไต่
สวนเพื่อมีความเหน็หรอืวนิิจฉยัเกีย่วกบัการกระท าของบุคคลใด และมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ได้ข้อมู ล เกี่ ย วกับธุ รกรรมทางการเงินของบุ คคลนั ้นห รือบุ คคลที่ เกี่ ย วข้อง  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจขอขอ้มลูดงักล่าวจากส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิไดต้ามทีจ่ าเป็น และใหส้ านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิส่งมอบ
ข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ถือว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินการทีช่อบดว้ยกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิแลว้ 
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๒๒๐ 

มาตรา ๓๙  ในระหว่างการไต่สวน หรอืเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลว่าผูใ้ด
กระท าความผดิและความผดินัน้มโีทษทางอาญา หากมเีหตุอนัควรเชื่อว่าผูถู้กกล่าวหาจะ
หลบหนี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายมีอ านาจ
ด าเนินการขอใหศ้าลทีม่เีขตอ านาจออกหมายจบัและควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาไว ้

ในการจับและควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช .  
จะมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงาน
สอบสวนด าเนินการแทนก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเร็ว  ทัง้นี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายดงักล่าว เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ในการจบั คุมขงั และการปล่อยชัว่คราว ใหน้ าประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีทีม่กีารกระท าความผดิฐานทุจริตต่อหน้าที ่เกดิขึน้ในลกัษณะความผดิ
ซึ่งหน้า ให้กรรมการพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชัน้ผู้ใหญ่มีอ านาจจบักุมตัวผู้กระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมี
หมายของศาล และเมื่อจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 

มาตรา ๔๐  ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) ให้กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และ
พนักงานเจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการด าเนินการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรอืการไต่สวนเบื้องต้น
ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการไต่สวน 
เลขาธกิาร หวัหน้าพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอื
ต ารวจชัน้ผูใ้หญ่ และมอี านาจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเช่นเดยีวกบั
พนักงานสอบสวนดว้ย 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจในการฟ้องคดี ว่ าต่าง  
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๒๒๑ 

หรอืด าเนินคดแีทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจว่าความ และด าเนินกระบวนพจิารณา
ในชัน้ศาลได ้ ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ กรรมการไต่สวน 
หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจา้หน้าที ่ผูใ้ดถูกด าเนินคดไีม่ว่า
เป็นคดแีพ่ง คดอีาญา หรือคดีปกครอง และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะด ารงต าแหน่งหรือ
เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด าเนินคดดีงักล่าวเป็นเพราะเหตุที่ได้มมีติ ค าสัง่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ ให้ส านักงานมีอ านาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคล
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหพ้นักงานเจา้หน้าทีแ่กต้่างกไ็ด ้หรอื
ในกรณีที่พนักงานอยัการมใิช่เป็นผู้ฟ้อง อาจขอให้พนักงานอยัการเขา้แก้ต่างใหแ้ก่บุคคล
เหล่านั ้นก็ได้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและ 

ค่าทนายความด้วย  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ 
กรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจา้หน้าทีใ่นการ
มีความเห็น มติ ค าสัง่ ในการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งได้แสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแล้ว  
และไดก้ระท าไปโดยสุจรติ ย่อมไดร้บัความคุม้ครอง 

 

ส่วนที ่๓ 

การตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
   

 

มาตรา ๔๒  ใหก้รรมการมหีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิของตน คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมทัง้ทรพัย์สนิทีม่อบหมายใหอ้ยู่ในความครอบครองหรอื
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมต่อประธานวุฒิสภา โดยให้น าความ 

ในหมวด ๕ การด าเนินการเกีย่วกบัทรพัย์สนิ มาตรา ๑๐๕ ถงึมาตรา ๑๑๓ มาใชบ้งัคบัดว้ย
โดยอนุโลม โดยให้อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นอ านาจของประธานวุฒิสภา  
ทัง้นี้  ให้ประธานวุฒิสภาแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้ สิน 

เพื่อตรวจสอบเบือ้งตน้ก่อนเสนอประธานวฒุสิภาพจิารณา 
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๒๒๒ 

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง และให้น า
ความในมาตรา ๓๔ มาใช้บงัคบักบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานวุฒสิภาในกรณีนี้ด้วย
โดยอนุโลม 

คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้น าความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสองมาใช้บ ังค ับ
ด้วยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๓  ในกรณีทีป่รากฏว่ามกีารกระท าความผดิเกีย่วกบัการทีก่รรมการผูใ้ด
จงใจไม่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิต่อประธานวุฒสิภา หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดงรายการ
ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบและมพีฤตกิารณ์
อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิ ใหป้ระธานวุฒสิภาส่งเรื่อง
ใหอ้ยัการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมืองต่อไป  ทัง้นี้ ให้น าความในมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ มาใช้บงัคบัด้วยโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู ้ใดร ่ารวยผดิปกติให ้ประธาน
วุฒ สิภาส่งส านวนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่ อแจ้งให้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาทราบเพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

มาตรา ๔๕๕  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สอง
สภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าที่มอียู่ของทัง้สองสภาหรอื
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่า
กรรมการผู้ใดมพีฤติการณ์ร ่ารวยผดิปกติ ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรือ 

ใช้อ านาจขดัต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง โดยยื่นต่อประธานรฐัสภาพร้อมด้วยหลกัฐาน  

ตามสมควร หากประธานรฐัสภาเห็นว่าม ีเหตุอนัควรสงสยัว่าม ีการกระท าตามที่ 
ถูกกล่าวหา ให้ประธานรฐัสภาเสนอเรื่องไปยงัประธานศาลฎีกาเพื่อตัง้คณะผู้ไต่สวนอิสระ

 
๕ การด าเนินคดีกบักรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ สามารถด าเนินการได้

ตามมาตรา ๔๕ (มาตรา ๑๗ เดิม) คอืทางการเข้าชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
หรอืสมาชิกของทัง้สองสภา ในจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดต่อประธานรฐัสภา (ต่อศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงตามกฎหมายเดมิ) โดยพนักงานสอบสวนไม่มอี านาจในการ
ด าเนินคด ี(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๔/๒๕๔๗) (หลกัการกฎหมายเปลีย่นไป 
แต่สาระส าคญัของค าวนิิจฉยัยงัคงเดมิ) 
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๒๒๓ 

ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมอืง และใหน้ าความในมาตรา ๘๗ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถงึการเขา้ชื่อกล่าวหาว่ากรรมการและบุคคล
อื่นเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิทางอาญา รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อให ้
หรอืรบัว่าจะใหท้รพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ เพื่อจูงใจให้กระท าการ  
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าทีด่ว้ย 

 

หมวด ๒ 

การไต่สวน 

   
 

มาตรา ๔๖  ในการด าเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.คณะกรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน หรอืพนักงานไต่สวน แล้วแต่กรณี 
ตอ้งด าเนินการเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิทีถู่กต้องตรงตามความจรงิทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นคุณ
หรอืเป็นโทษต่อผูถู้กกล่าวหา 

พยานหลกัฐานใดทีผู่ถู้กกล่าวหาน าส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่
สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน หรอืพนักงานไต่สวนจะไม่รบัดว้ยเหตุล่วงเลยเวลาหรอืผดิ
ขัน้ตอนมไิด ้เวน้แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติชี้มูลแล้ว หรอืเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจ
ประวงิเวลาหรอืใชส้ทิธโิดยไม่สุจรติ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน  
หรอืหวัหน้าพนักงานไต่สวนเรยีกบุคคลหรอืเรยีกเอกสารจากบุคคลใด ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรอืพนักงานไต่สวนด าเนินการตามทีร่อ้งขอ แต่ผูถู้กกล่าวหาต้องรอ้งขอภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  ทัง้นี้  เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการไต่สวน หรอืกรรมการที่ก ากบัดูแลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวงิเวลา 
หรอืใช้สทิธโิดยไม่สุจรติ หรอืบุคคลหรอืเอกสารที่ขอให้เรียกนัน้ไม่มผีลต่อการวนิิจฉัย
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ต้องบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการ
ไต่สวนเบือ้งตน้ดว้ย 

 

มาตรา ๔๗  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการที่จะ
ควบคุมและกวดขนัพนักงานเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไต่สวน ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ล้ว
เสรจ็ภายในก าหนดเวลาที่บัญญตัิไวใ้นหมวดนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าทีผู่้ใดละเลย 

ไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการ  
แลว้แต่กรณี ด าเนินการทางวนิัยตามควรแก่กรณี 
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๒๒๔ 

มาตรา ๔๘  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมกีารกล่าวหา
หรือไม่ว่ามีการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยพลัน โดยในกรณีที่
จ าเป็นต้องมีการไต่สวน ต้องไต่สวนและมคีวามเห็นหรอืวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน
ก าหนดเวลาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ซึ ่งต ้องไม่เกินสองปีนับแต่วันเริ่ม
ด าเนินการไต่สวน 

ในการก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ค านึงถึงความ
รวดเร็ว ความยากง่ายของการไต่สวน และอายุความของการด าเนินการในเรื่องนั ้น  
โดยจะระบุระยะเวลาของการไต่สวนขอ้กล่าวหาแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนักไ็ด ้

ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นอนัไม่อาจด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ตามระยะเวลาตามวรรค
หนึ่งหรอืวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จ าเป็นได้
แต ่รวมแล ้วต ้องไม ่เกินสามปี เว้นแต่ เป็นเรื่อ งที่จ าเป็นต้องเดินทางไปไต่สวน 
ในต่างประเทศ หรอืขอให้หน่วยงานของต่างประเทศด าเนินการไต่สวนให้ หรอืขอรบั
เอกสารหลกัฐานจากต่างประเทศ จะขยายระยะเวลาออกเท่าทีจ่ าเป็นกไ็ด ้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่า 
มหีลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่าการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิมพีฤตกิารณ์อนัเป็นการทุจรติต่อหน้าที ่
จงใจปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย และ
เป็นกรณีที่ผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได ้ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนโดยพลนั โดยให้ถือว่าเอกสารและหลกัฐานที่ผู ้ว่าการตรวจ
เงนิแผ ่นดนิตรวจสอบหรอืจดัท าขึ ้น เป็ นส่วนหนึ ่งของส านวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ภายใต้ก าหนดอายุความ เมื่อพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสาม หรอื
ตามที่บญัญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ยังคงมีหน้าที่และอ านาจที่จะด าเนินการไต่สวน และมีความเห็น หรือวินิจฉัย หรือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป แต่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาสอบสวน
และด าเนินการลงโทษผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามควรแก่กรณีโดยเรว็ 
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๒๒๕ 

มาตรา ๔๙  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มกีารกล่าวหาหรอืไม่ ให้เลขาธกิารหรอืผู้ที่
เลขาธกิารมอบหมายตรวจสอบเบื้องต้นก่อนตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั ้นไม่ ได้อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเป็นเรื่องทีห่า้มไม่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. รบัไวพ้จิารณาตาม
มาตรา ๕๔ หรอืมาตรา ๕๕ (๑) ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รบัเรื่อง
ดงักล่าวไว้พจิารณาตามระยะเวลาและวธิกีารที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และเมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสัง่ไม่รบัเรื่องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่มีค ากล่าวหา  
ใหม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ก้ล่าวหาทราบ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูพ้จิารณาและมคี าสัง่แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. กไ็ด ้

ค ากล่าวหาใดทีไ่ม่มเีหตุทีไ่ม่รบัไวพ้จิารณาตามวรรคหนึ่ง ใหด้ าเนินการไต่สวนต่อไป 

ผูก้ล่าวหาซึ่งไม่เหน็ดว้ยกบัค าสัง่ไม่รบัเรื่องไวพ้จิารณาของกรรมการตามวรรคสอง 
อาจมหีนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาทบทวนค าสัง่นัน้ไดภ้ายในสามสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ตามวรรคสอง 

ในการตรวจสอบเบือ้งตน้ใหเ้ลขาธกิารหรอืหวัหน้าพนักงานไตส่วนมอี านาจตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) ดว้ย 

 

มาตรา ๕๐  ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธกิาร 
หวัหน้าพนักงานไต่สวน หรอืพนักงานไต่สวน เป็นผูไ้ต่สวนเบือ้งตน้ได ้

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ลขาธกิาร หวัหน้า
พนักงานไต่สวน หรอืพนักงานไต่สวนด าเนินการเป็นคณะ ประกอบดว้ย เลขาธกิารหรอื
หวัหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหัวหน้า พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ  
และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบ ัติ
หน้าที่ด้วยก็ได้ และในการไต่สวนปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรอืพยานต้องกระท าโดย
เลขาธกิาร หวัหน้าพนักงานไต่สวนหรอืพนักงานไต่สวนหนึ่งคน และผูช้่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่ งคน  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๒๒๖ 

การไต่สวนเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จและจดัท ารายงาน 
การไต่สวนเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ ในกรณีที ่ไม ่อาจด าเนินการไต่สวน
เบื้องต้นตามระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสาม ให้เลขาธิการ หวัหน้าพนักงานไต่สวน 
หรอืพนักงานไต่สวนแจ้งอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการ พร้อมทัง้เสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาด าเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 
สัง่ขยายระยะเวลา โดยใหข้ยายระยะเวลาไดไ้ม่เกนิสองครัง้ ครัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั  ในการนี้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผู้มีอ านาจ
ขยายระยะเวลาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. กไ็ด ้

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รบัเรื่องใดไวพ้จิารณาแล้ว หากไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้เพราะเหตุขาดอายุความ อนัเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบตัิตามระยะเวลา
ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ยุติการด าเนิน
คดอีาญา และหากการขาดอายุความดงักล่าวเกดิจากความผดิ หรอืจงใจปล่อยปละละเลย 
หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการเพื่อลงโทษผู้นัน้
โดยเรว็ 

ในการไต่สวนเบื้องต้นให้เลขาธกิารและหวัหน้าพนักงานไต่สวน มอี านาจตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) ดว้ย 

เพื่อประโยชน์ในการก ากับการไต่สวนเบื้องต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็น
ธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนก ากับดูแลการไต่สวน
เบือ้งตน้ในแต่ละดา้นตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดกไ็ด ้

 

มาตรา ๕๑  ในการไต่สวนเรื่องใดทีเ่ป็นเรื่องส าคญัมผีลกระทบอย่างกวา้งขวาง 
หรอืเป็นกรณีมีการไต่สวนผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 
หรือผู ้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเอง 
หรอืจะแต่งตัง้กรรมการไม่น้อยกว่าสองคนและบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวนกไ็ด ้

การแต่งตัง้บุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตัง้จากหวัหน้าพนักงานไต่สวนหรอืผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคสีต่ามความเหมาะสมกบัเรื่องทีไ่ต่สวนได ้
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๒๒๗ 

คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งมีอ านาจแต่งตัง้หวัหน้าพนักงานไต่สวน
หรอืพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ใหช้่วยเหลอืคณะกรรมการไต่สวนในการ
ด าเนินการตามหน้าทีไ่ดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ในกรณีมีความจ าเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการไต่สวน ให้คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งมีอ านาจ
แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒดิงักล่าวทีไ่ม่มลีกัษณะตามมาตรา ๕๖ ใหเ้ป็นทีป่รกึษาหรอืเสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒนิัน้เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนได ้

ใหท้ีป่รกึษาตามวรรคสีม่สีทิธไิดร้บัเบีย้ประชุมเช่นเดยีวกบักรรมการ 

คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จและจดัท าส านวนการ 
ไต่สวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ได้รบัมอบหมาย  
และใหน้ าความในมาตรา ๕๐ วรรคสี ่วรรคหา้ และวรรคหกมาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเอง ใหน้ าความในวรรคสาม 
วรรคสี ่และวรรคหา้มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๒  ในการพจิารณารายงานการไต่สวนเบือ้งตน้หรอืส านวนการไต่สวน 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสัง่ให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมได้
ตามทีเ่หน็สมควร 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบด้วยกบัรายงานการไต่สวนเบื้องต้น
หรอืส านวนการไต่สวนรวมทัง้ทีไ่ต่สวนเพิม่เตมิแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานหรอืส านวนดงักล่าว 
เป็นส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา
เพื่อมมีตวิ่ากรณีมมีลูตามทีก่ล่าวหาหรอืไม่ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีม่กีารประชุมตาม
มาตรา ๗๕ วรรคสอง 

 

มาตรา ๕๓  นอกจากหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการตรวจสอบ
เบื้องต้นการไต ่สวน และการไต่สวนเบื ้องต ้นตามที ่พระราชบญัญ ัต ิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้บญัญัติไว้แล้วให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจออกระเบียบก าหนด
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบเบื้องตน้ การไต่สวน และการไต่สวนเบื้องต้น
ได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละระดับ 
ให้ชัดเจน และมีระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ  
เกดิความรวดเรว็ สุจรติ และเทีย่งธรรม 
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๒๒๘ 

มาตรา ๕๔  ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะ
ดงัต่อไปนี้ขึน้พจิารณา 

(๑) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไดว้นิจิฉยัเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่จะได้พยานหลกัฐานใหม่อนัเป็นสาระส าคัญแก่คดี 
ซึ่งอาจท าให้ผลของค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลีย่นแปลงไป 

(๒) เรื่องที่เป็นคดอีาญาในประเดน็เดยีวกนัและศาลประทบัฟ้องหรอืพพิากษา
หรอืมคี าสัง่เสรจ็เดด็ขาดแลว้ เวน้แต่คดนีัน้ไดม้กีารถอนฟ้องหรอืทิ้งฟ้อง หรอืเป็นกรณีที่
ศาลยงัมไิดว้นิิจฉัยในเน้ือหาแห่งคด ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรบัหรอืยกค ากล่าวหานัน้
ขึน้พจิารณากไ็ด ้

(๓) ผูถู้กรอ้งหรอืผูถู้กกล่าวหาตาย เวน้แต่เป็นกรณีร ่ารวยผดิปกต ิ

 

มาตรา ๕๕  ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะ
ดงัต่อไปนี้ขึน้พจิารณา เวน้แต่มหีลกัฐานปรากฏชดัแจง้และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ว่า
เป็นกรณีทีเ่ป็นการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(๑) เรื่องทีล่่วงเลยมาแลว้เกนิสบิปีนับแต่วนัเกดิเหตุจนถงึวนัทีม่กีารกล่าวหา 

(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีการด าเนินการต่อผู้ถูกร้องหรือ 

ผูถู้กกล่าวหาตามกฎหมายอื่นเสรจ็สิน้และเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มเีหตุอนัควรสงสยั
ว่าการด าเนินการนัน้ไม่เทีย่งธรรม 

(๓) ผูถู้กรอ้งหรอืผู้ถูกกล่าวหาพน้จากการเป็นเจา้พนักงานของรฐัหรอืพน้จาก
ต าแหน่งทีถู่กกล่าวหาไปแล้วเกนิห้าปี ในกรณีที่มกีารพจิารณาเรื่องภายในก าหนดเวลา 
แมจ้ะพน้ก าหนดเวลาหา้ปีแลว้กใ็หม้อี านาจด าเนินการต่อไปได ้

 

มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเหตุดงัต่อไปนี้  
เขา้ร่วมด าเนินการไต่สวน พจิารณาหรอืวนิิจฉยัคด ี

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรอืเคยสอบสวนหรอืพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาใน
ฐานะอื่นที่มใิช่ในฐานะกรรมการ กรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงาน
ไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรอืพนักงานเจา้หน้าทีม่าก่อน 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีก่ล่าวหา 

(๓) มสีาเหตุโกรธเคอืงกบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 

(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรอืเป็นคู่สมรส บุพการ ีผู้สบืสนัดาน หรอืพี่น้องร่วมบิดา
มารดา หรอืร่วมบดิาหรอืมารดากบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 
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๒๒๙ 

(๕) มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรอืเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์
ร่วมกนัหรอืขดัแยง้กนัทางธุรกจิกบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 

ในการด าเนินการในเรื่องใด กรรมการ กรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดมเีหตุตามวรรค
หนึ่งในเรื่องนัน้ ให้ผู้นัน้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมายโดยเรว็ และระหว่างนัน้หา้มมใิหบุ้คคลดงักล่าวยุ่งเกีย่วกบัการด าเนินการใด ๆ 
เกีย่วกบัเรื่องนัน้จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
จะวนิิจฉยั ซึง่ตอ้งวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ผูถู้กกล่าวหาหรอืผู้มส่ีวนไดเ้สยีจะคดัคา้นกรรมการ กรรมการไต่สวน หวัหน้า
พนกังานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผูช้่วยพนักงานไต่สวน หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่ผูไ้ดร้บั
แต่งตัง้หรือมอบหมาย ซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรอืผูท้ี่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีป่รากฏ
เหตุดงักล่าว เพื่อพจิารณาวนิิจฉัย ในระหว่างทีร่อการวนิิจฉัย ให้กรรมการ กรรมการไต่สวน 
หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผูช้่วยพนักงานไต่สวน หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่
ซึง่ถูกคดัคา้นระงบัการปฏบิตัหิน้าทีไ่วพ้ลางก่อน 

การยื่นค าคดัคา้น การพจิารณาค าคดัคา้น และการแต่งตัง้หรอืมอบหมายบุคคล
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๕๗๖  ในระหว่างการไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก
ต าแหน่งหรอืพน้จากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถงึแก่ความตาย ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอี านาจด าเนินการไต่สวนเพื่อด าเนินคดอีาญา ด าเนินการทางวนิัย หรอืขอให้
ทรพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ แลว้แต่กรณี ต่อไปได ้

 
๖ มาตรา ๕๗ เป็นบทบญัญตัทิีใ่หอ้ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ

เพื่อด าเนินคดีอาญา ด าเนินการทางวินัย หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ต่อไปได ้ 
แม้ผู้ถูกกล่าวจะพ้นจากต าแหน่งหรอืพ้นจากราชการด้วยเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตายเท่านัน้  
มใิช่บทบัญญัติที่ให้อ านาจผู้บงัคบับญัชาที่จะด าเนินการทางวนิัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่พ้นจากต าแหน่ง
ต่อไปได้ การจะด าเนินการทางวินัยตามเหตุดังกล่าวต้องมีกฎหมายรองรบัด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า
กฎหมายเกีย่วกบัการรบัราชการทหารไม่มกีารก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชามอี านาจปลดทหารผูก้ระท าผดิ
ทางวนิัยออกจากราชการในกรณีที่ทหารผูน้ัน้ออกจากราชการไปแล้ว กระทรวงกลาโหมจงึไม่สามารถ
ปลดทหารผู้กระท าผิดวินัยที่ออกจากราชการไปแล้วนัน้ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๕๖๖/๒๕๕๓) (หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 
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๒๓๐ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากราชการอนัเนื่องมาจาก
ความตาย ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจด าเนินการไต่สวนในขอ้กล่าวหาว่าร ่ารวย
ผดิปกตติ่อไปได ้

 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้
ส านักงานแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ และให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป เวน้แต่เป็นกรณีการด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๘๘ 

 

มาตรา ๕๙๗  ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นค ากล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ส านักงาน 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๕๕ การกล่าวหาเจา้พนักงานของรฐั ให้กล่าวหาในขณะที่ผู ้
ถูกร้องเป็นเจ้าพนักงานของรฐั หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรฐัไม่เกินห้าปี  
แต่ไม่ตัดอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกค ากล่าวหาที่ได้ม ีการกล่าวหา 

ไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัขึ้นไต่สวนได้  ทัง้นี้ ต้องไม่เกินสบิปีนับแต่วนัที ่
ผูถ้กูรอ้งพน้จากการเป็นเจา้พนักงานของรฐัหรอืพน้จากต าแหน่งดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่มีการยกค ากล่าวหาขึ้นพิจารณาหรอืกรณีที่ยกเหตุอนัควรสงสยัขึ้น 

ไต่สวนภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
ด าเนินการกบัเจ้าพนักงานของรฐัอื่นซึ่งเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผู้สนับสนุนในเรื่องนัน้ไดด้ว้ย 
ไม่ว่าผูน้ัน้จะพน้จากการเป็นเจา้พนักงานของรฐัหรอืพน้จากต าแหน่งดงักล่าวแลว้ 

 

 
๗ ข้อเท็จจรงิปรากฏว่ามผีู้ร้องทุกข์เพื่อให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ท าร้ายร่างกาย

ผูต้อ้งหา ซึง่พนักงานสอบสวนตัง้ขอ้หาว่าเป็นการกระท าผดิต่อหน้าทรีาชการซึง่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึส่งค ารอ้งทุกขใ์หค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยเหตุนี้ เมื่อพนักงานสอบสวนจะ
ด าเนินการสอบสวนเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้อกีในความผดิฐานท ารา้ยร่างกาย จงึเป็นการสอบสวนในการ
กระท ากรรมเดียวกับคดีที่อยู่ ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
จะต้องพิจารณาเสยีก่อนว่าการกระท าผดิตามข้อเท็จจรงินัน้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรอืไม่  ดงันัน้ ในขณะทีย่งัไม่มมีตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวนจงึยงัไม่อาจด าเนินการ
สอบสวนได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๕/๒๕๔๘) (หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 
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๒๓๑ 

มาตรา ๖๐  ค ากล่าวหาว่ามกีารกระท าความผดิที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  อย่างน้อยต้องมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูก้ล่าวหา 

(๒) ชื่อหรอืต าแหน่งของผูถู้กรอ้ง 

(๓ ) ข้อก ล่าวหาและพฤติการณ์ แห่ งกา รกระท าผิดตามข้อก ล่าวหา  
พรอ้มพยานหลกัฐานหรอือา้งพยานหลกัฐาน 

ผูก้ล่าวหาจะเป็นผูเ้สยีหายหรอืมใิช่ผูเ้สยีหายกไ็ด ้

การกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง จะท าด้วยวาจาหรอืท าเป็นหนังสอืก็ได้ และจะส่ง
ด้วยวธิใีด ๆ ทีจ่ะใหค้ ากล่าวหานัน้ถงึส านักงานกไ็ด ้ในกรณีทีท่ าดว้ยวาจา ใหเ้ป็นหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรอืพนักงานไต่สวนที่จะบนัทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตาม
วรรคหนึ่ง 

ให้ส านักงานจดัให้ม ีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู ้กล่าวหาไว้ใน
ทะเบียนที่รกัษาไว้เป็นความลบั และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบยีนดังกล่าวมไิด้ 
และให้ลบชื่อและที่อยู่ของผูก้ล่าวหาออกจากหนังสอืกล่าวหานัน้ 

หนังสอืกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา ถ้ามีรายละเอียดตาม (๓) 
แลว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะปฏเิสธไม่รบัไวพ้จิารณาไม่ได ้

การกล่าวหาบุคคลตามมาตรานี้ ให้ใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรอืบุคคลใด ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด
ตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้บญัญตัไิวเ้ป็นความผดิดว้ย 

 

มาตรา ๖๑๘  ในกรณีที่ผู ้เสยีหายได้ร้องทุกข์หรอืมผีู้กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนให้ด าเนินคดกีบัเจา้พนักงานของรฐัหรอืบุคคลอื่นใดในขอ้หาใด ๆ บรรดาทีอ่ยู่

 
๘ เมื่อการสอบสวนคดีพิเศษในความผดิตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผดิเกี่ยวกับการ

เสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั หากพบว่ามเีจ้าพนักงานของรฐัหรอืบุคคลอื่นใดเป็นผูก้ระท าผดิ คดจีงึ
อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
พนักงานสอบสวนคดีพเิศษไม่มอี านาจท าการสอบสวน โดยจะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะท าได้ก็เฉพาะการขอออกหมายจับหรือจับกุมเท่านั ้น (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒/๒๕๕๐) (หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 

เมื่อพบว่าเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พนักงาน
สอบสวนต้องส่งส านวนการสอบสวนให้กบัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ 
 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๒๓๒ 

ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหพ้นักงานสอบสวนแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ 
รวมทัง้รวบรวมพยานหลกัฐานเบื้องต้นแล้วส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ได้รบัมาตามวรรคหนึ่ง 
ไม่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืแมจ้ะอยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจ
แต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรฐั และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินการ ก็ให้ส่งเรื่องคืน

 
(ตอ่จากเชงิอรรถที ่๗) 
(คณะกรรมการป.ป.ช.) ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่มกีารร้องทุกข์หรอืกล่าวโทษ ตามมาตรา ๘๙  
การนับระยะเวลาสามสบิวนัตอ้งนับแต่วนัที่ทราบว่ามกีารกระท าผิด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา 
: เรื่องเสรจ็ที ่๓๒/๒๕๕๐) (หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 

ข้อเท็จจรงิปรากฏว่ามีผู้ร้องทุกข์เพื่อให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ท าร้ายร่างกาย
ผูต้อ้งหา ซึง่พนักงานสอบสวนตัง้ขอ้หาว่าเป็นการกระท าผดิ๖ฮหน้าทรีาชการซึง่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึส่งค ารอ้งทุกขใ์หค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยเหตุนี้ เมื่อพนักงานสอบสวนจะ
ด าเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้อีกในความผิดฐานท าร้ายร่างกาย จึงเป็นการสอบสวน 
ในการกระท ากรรมเดียวกับคดีที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะต้องพจิารณาเสยีก่อนว่าการกระท าผดิตามข้อเท็จจรงินัน้จะอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรอืไม่  ดงันัน้ ในขณะทีย่งัไม่มมีตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวนจงึยงัไม่อาจด าเนินการ
สอบสวนได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๕/๒๕๔๘) (หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 

การด าเนินคดีอาญาฐานทุจรติต่อหน้าที่แก่ข้าราชการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นไปตาม
มาตรา ๘๙ โดยคณะกรรมการสอบสวนคดีอาญาที่ตัง้ขึ้นเพื่อสอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๗ มฐีานะเป็นพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๙ แต่ถ้าเป็นการแต่งตัง้
เพื่อหาข้อเท็จจรงิว่าข้อกล่าวหามมีูลหรอืไม่ มิใช่เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๔๗ คณะกรรมการ
ดงักล่าวย่อมไม่มีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๙ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๕/๒๕๔๗) (หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 

กรณีทีข่า้ราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงด้วยเหตุถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิอาญาฐานทุจรติต่อหน้าที ่ขา้ราชการผูน้ัน้อาจถูกด าเนินการทัง้ทางวนิัยและทางอาญาไปพรอ้ม
กนัได้ การที่ผู้บงัคบับญัชาได้ด าเนินการทางวนิัยไปก่อนแล้ว แต่ต่อมาต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการตามมาตรา ๖๑ (มาตรา ๘๙ เดมิ) กไ็ม่ไดท้ าใหก้ระบวนการด าเนินการทางวนิัยแก่ตวั
ขา้ราชการผูน้ัน้สิ้นสุดลง ซึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจรงิต่อไปทัง้มูล
ความผดิทางวนิัยและมูลความผดิทางอาญาแก่ข้าราชการผู้นัน้ได้ และกรณีเมื่อมมีติตามมาตรา ๘๙ 
(มาตรา ๙๒ เดมิ) หากขา้ราชการผูน้ัน้ถูกสัง่พกัราชการไวก้่อนแลว้โดยผูบ้งัคบับญัชา ก็ไม่จ าเป็นตอ้งมี
ค าสัง่พักราชการซ ้ าอีก  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่อ งเสร็จที่  ๒๐๔ /๒๕๔๔ )  
(หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 
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๒๓๓ 

พนักงานสอบสวนภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องจากพนักงานสอบสวน โดยจะ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการใหพ้นักงานสอบสวนตอ้งปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

เพื่ อป ระโยช น์ ในก ารด า เนิ น การอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ และรวด เร็ว  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จดัท าคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทัว่ถึงเพื่อให้
พนักงานสอบสวนทราบว่าเรื่องใดบา้งทีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในกรณีทีม่เีหตุจะตอ้งขอใหศ้าลออกหมายจบับุคคลตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง 
ใหพ้นักงานสอบสวนหรอืพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชัน้ผู้ใหญ่มอี านาจยื่นค ารอ้ง
ต่อศาลที่มเีขตอ านาจเพื่อให้ออกหมายจบับุคคลดงักล่าวได้ หรอืในกรณีที่มเีหตุจ าเป็น
อย่างอื่นที่จะจบัโดยไม่มหีมายจบัได้ ให้พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานฝ่ายปกครอง
หรอืต ารวจมอี านาจจบับุคคลดงักล่าวได ้

ใหพ้นักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจทีจ่บับุคคลดงักล่าวไว ้ส่งตวัผูถู้กจบัพรอ้มทัง้
บนัทกึการจบัมายงัพนักงานสอบสวนหรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสีส่บิแปดชัว่โมง 
นับแต่เวลาทีผู่ถู้กจบัมาถงึทีท่ าการของพนักงานสอบสวน โดยมใิหน้ับระยะเวลาเดนิทาง
ตามปกติที่น าตัวผู้ถูกจับจากที่จ ับมายังที่ท าการของพนักงานสอบสวน รวมเข้า 
ในก าหนดเวลาสี่สบิแปดชัว่โมงนัน้ด้วย ในกรณีที่ไม่จ าต้องมกีารควบคุมตัวผู้ถูกจบัไว ้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตวัผูถู้กจบัไปโดยมปีระกนั หรอืไม่มปีระกนักไ็ด ้

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายขงัผู้ถูกจบัไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรบัความผิด 
ทีม่กีารรอ้งทุกขก์ล่าวโทษนัน้ 

 

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่อ านวยการ
ระดบัสูงหรอืเทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรฐั 
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในเรื่องทีม่ใิช่เป็นความผดิรา้ยแรง  ทัง้นี้ บรรดาทีอ่ยู่ในหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั ตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ
ของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติด าเนินการแทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กไ็ด ้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รบัเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงาน
ด าเนินการส่งเรื่องทีไ่ดร้บัไวใ้หส้ านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐัเพื่อด าเนินการต่อไปภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีส่ านักงานไดร้บัเรื่อง 
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๒๓๔ 

การเทยีบต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ งให้เกิดความรวดเร็วและ 
มปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะวางหลกัเกณฑ์การด าเนินการไต่สวนและการชี้มูล
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐและส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัใหส้อดคล้องกบัการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้กไ็ด ้

ในการด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจตามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๖๓  ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาเหน็สมควร อาจส่งเรื่อง 
ทีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๘ (๒) และ (๔) ทีม่ใิช่
ความผดิรา้ยแรงใหพ้นักงานสอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
ต่อไปกไ็ด ้

 

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่มีการ
กล่าวหาเรื่องใดมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือกล่าวหาในเรื่องที่มิได้อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องให้ผู้บงัคบับัญชา
หรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้หรือถอดถอนของผู้ถูกรอ้งด าเนินการทางวนิัยไปตามหน้าทีแ่ละ
อ านาจกไ็ด ้

 

มาตรา ๖๕  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหห้น่วยงานของรฐัตามมาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แล้ว ให้หน่วยงานของรฐันัน้ด าเนินการไปตาม
หน้าที่และอ านาจของตนและรายงานผลให ้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ  ทัง้นี้  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร และภายในก าหนดระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เหน็ดว้ยกบัผลการด าเนินการ
ตามรายงานตามมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รบัความเป็นธรรม  
หรอืการด าเนินการนัน้จะไม่เทีย่งธรรม ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจสัง่การอย่างใด
อย่างหนึ่ ง หรืออาจเรียกส านวนการไต่สวนหรือสอบสวนมาเพื่ อด าเนินการได้  
โดยจะด าเนินการไต่สวนใหม่ทัง้หมด หรอืน าผลการไต่สวนหรือสอบสวนของหน่วยงาน
ของรฐันัน้ทัง้หมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ 
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๒๓๕ 

มาตรา ๖๗  ในการไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้จะตอ้งไม่เป็นการละเมดิสทิธแิละ
เสรีภาพของบุคคลตามรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องไม่ท าหรือจดัท าการใด ๆ 
ซึ่งเป็นการให้ค ามัน่สญัญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลงับงัคับหรอืกระท าโดย 
มชิอบดว้ยประการใด ๆ เพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้ใหถ้อ้ยค าในเรื่องทีไ่ต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ 

ในการสอบปากค าพยานหรือผู้ให้ถ้อยค า จะกระท าโดยใช้วธิกีารบนัทึกลงใน
วสัดุซึง่ถ่ายทอดออกเป็นภาพหรอืเสยีงหรอืโดยวธิกีารอื่นใด ซึง่พยานหรอืผูใ้หถ้อ้ยค านัน้
ได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของบนัทึกการให้ปากค านัน้แล้ว กรรมการหรอืพนักงาน 
ไต่สวนอาจท าส าเนาขอ้ความดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืสิ่งบนัทกึอย่างอื่นก็ได ้ 
ในกรณีที่ผูใ้หถ้้อยค าเป็นเดก็อายุไม่เกนิสบิแปดปีต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญาดว้ย 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจน าพยานหลกัฐานที ่
ไดจ้ากการไต่สวนหรอืพยานหลกัฐานทีไ่ดม้าจากต่างประเทศอนัได้มาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในคดใีดคดหีนึ่งมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานประกอบส านวนการไต่สวนทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 

มาตรา ๖๘  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวน
ด าเนินการไต่สวนตามมาตรา ๕๑ หรอืมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบื้องต้นด าเนินการไต่สวน
เบื้องต้นเรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมการไต่สวนและผู้ไต่สวนเบื้องต้นมีหน้าที่และอ านาจ 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการไต่สวนเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๖๙  ในกรณ ีที ่ปรากฏจากการไต ่สวนหรอืไต่สวนเบื ้องต ้นว ่า 
มพีฤต ิการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที ่
ผูถู้กกล่าวหา ไดใ้ชใ้นการกระท าความผดิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ดม้าโดยมชิอบ เนื่องจากการ
กระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืทรพัย์สินที่
เกีย่วกบัการร ่ารวยผดิปกต ิใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการดงันี้ 

(๑) ในกรณีทีค่วามผดินัน้มโีทษทางอาญา ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจสัง่ยดึ
หรืออายัดทรัพย์สินนั ้นไว้ชัว่คราว  ทัง้นี้  ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อขอรบัทรพัย์สนินัน้ไปใช้ประโยชน์โดยมหีรอืไม่มปีระกนัหรอื
หลกัประกนักไ็ด ้

(๒) ในกรณีที่เป็นทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการร ่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอี านาจออกค าสัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้ไว้ชัว่คราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
นับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่ สุดให้ยก ฟ้องคดีนั ้น  
แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรพัย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดชัว่คราวมิได้
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๒๓๖ 

เกี่ยวขอ้งกบัการร ่ารวยผิดปกต ิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ถอนการยดึหรอือายดัโดยพลนั 
รวมทัง้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าร้องขอผ่อนผนัเพื่อขอรบัทรพัย์สินนัน้ไปใช้
ประโยชน์โดยมหีรอืไม่มปีระกนัหรอืหลกัประกนักไ็ด้  ทัง้นี้ ทรพัย์สนิของผู้ถูกกล่าวหา 
ใหห้มายความรวมถึงทรพัย์สนิที่บุคคลอื่นมชีื่อเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์และมพีฤตกิารณ์
เป็นการถือครองแทนหรือถือกรรมสิทธิแ์ทนด้วย  ในกรณีเช่นนัน้ ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิม์สีทิธพิสิจูน์ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการร ่ารวยผดิปกต ิ

 

มาตรา ๗๐  ในการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการไต่สวน หรอืกรรมการที่ได้รบัมอบหมายตามมาตรา ๕๐ วรรคเจ็ด เห็นว่า  
มีพยานหลกัฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด ให้กรรมการหรือ
พนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและก าหนดระยะเวลาตามสมควรที ่
ผูถู้กกล่าวหาจะมาชี้แจงขอ้กล่าวหาและแสดงพยานหลกัฐานหรอืน าพยานบุคคลมาให้
ปากค าประกอบการชีแ้จง 

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า 
ที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผดิและแจง้ขอ้กล่าวหาเท่าที่จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหา
เขา้ใจขอ้กล่าวหาไดด้ ีและในกรณีทีเ่ป็นการกล่าวหาว่าร ่ารวยผดิปกตใิหแ้จง้รายละเอยีด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ร ่ารวยผิดปกติ สถานที ่ตั ง้ของทรพัย ์สนิ  ชื ่อและที ่อยู ่ของ 
ผู้ครอบครองหรอืมชีื่อเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิในขณะทีแ่จง้ขอ้กล่าวหา  ทัง้นี้ 
เท่าทีท่ าไดด้ว้ย พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบถงึสทิธกิารคดัคา้นตามมาตรา ๕๖ 

ในการแจง้ขอ้กล่าวหาใหจ้ดัท าบนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๗๑  ถา้ผูถู้กกล่าวหามหีลกัฐานแสดงว่าตนไม่ไดร้บัการแจง้ขอ้กล่าวหา 
ให้คณะกรรมการ ป .ป .ช . เปิด โอกาสให้ผู้ ถู กก ล่าวหาชี้ แ จงข้อก ล่าวหาและ 
แสดงพยานหลกัฐานหรอืน าพยานบุคคลมาใหป้ากค าประกอบการชีแ้จงไดภ้ายในระยะเวลา
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดแต่ตอ้งยื่นค ารอ้งขอก่อนทีจ่ะมกีารฟ้องคดตี่อศาล 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อการ
ไต่สวนที่ได้กระท าไปก่อนแลว้ 

 

มาตรา ๗๒  ในการแจง้ขอ้กล่าวหาตามมาตรา ๗๐ ใหก้รรมการหรอืพนักงาน
ไต่สวนแจ้งพร้อมทัง้มอบบันทึกสรุปสาระส าคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให ้
ผู้ถูกกล่าวหา สรุปสาระส าคญัต้องมรีายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจง 
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๒๓๗ 

แกข้อ้กล่าวหาได ้และต้องแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบถงึสทิธขิองผูถู้กกล่าวหาตามมาตรา ๗๓ 
และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมอืชื่อรบัทราบไวด้ว้ย 

สรุปสาระส าคญัตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ของ 
ผู้กล่าวหาหรือพยาน หรือข้อมูลอื่นใดอนัเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน  
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๗๓  ในการชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา  
ให้ผูถู้กกล่าวหามสีทิธนิ าทนายความหรอืบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไวว้างใจไม่เกินสามคน
เขา้ฟังในการชีแ้จงหรอืใหป้ากค าของตนได ้

 

มาตรา ๗๔  ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ว่าพยานหลกัฐานใดในส านวนการ
ไต่สวนซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรอืยากแก่การน ามาสืบพยานในภายหลงั 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยื่นค ารอ้งต่อศาลขอใหม้คี าสัง่ใหส้บืพยานหลกัฐานนัน้ไวท้นัทไีด ้
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธพีิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมชิอบ หรอืกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

มาตรา ๗๕  เมื่อด าเนินการไต่สวนเสรจ็แล้ว ใหจ้ดัท าส านวนการไต่สวนเสนอ
ประธานกรรมการ โดยมสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและต าแหน่งหน้าทีข่องผูถู้กกล่าวหา 

(๒) เรื่องทีถู่กกล่าวหา 

(๓) ข้อกล่าวหา ค าแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง 
ทีไ่ดจ้ากการไต่สวน 

(๔) เหตุผลในการพจิารณาวนิิจฉยัทัง้ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 

(๕) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ 

(๖) สรุปความเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีก่ล่าวหา 

ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาส านวนการไต่สวนเพื่อมมีติ
โดยเร็วซึ่งต้องน าเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าสามสบิวนันับแต่วนัที่ประธานกรรมการ
ได้รบัส านวนการไต่สวน เว้นแต่จะไดม้กีารนัดหมายให้มีการประชุมทุกวนัอยู่แล้วและ 
มเีรื่องอื่นคา้งพจิารณาอยู่ 

ใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบักบัการจดัท ารายงานการไต่สวนเบื้องต้น
ดว้ยโดยอนุโลม 
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๒๓๘ 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาส านวนการไต่สวนตามล าดบัทีไ่ด้รบัส านวนนัน้
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรื่องใดกระทบถึงประโยชน์ของรฐัหรือ
ประชาชนอย่างรา้ยแรง จะหยบิยกขึน้พจิารณาก่อนกไ็ด ้

 

หมวด ๓ 

การด าเนินการกบัผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและผูด้ ารงต าแหน่งเฉพาะ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

การด าเนินคดทีุจรติต่อหน้าที ่
หรอืจงใจปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใชอ้ านาจขดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

   
 

มาตรา ๗๖  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตลิงความเหน็วา่ผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์
ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรือใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช . ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร 
พยานหลักฐาน และความเห็น พร้อมส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัอยัการสูงสุดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่ อให้อัยการสูงสุดด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป  ทัง้นี้  โดยไม่ต้องส่งตัว 
ผูถู้กกล่าวหาใหอ้ยัการสงูสดุแต่ตอ้งแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ 

 

มาตรา ๗๗  เมื่ออยัการสูงสุดได้รบัส านวนคดีอาญาตามมาตรา ๗๖ ไว้แล้ว  
ให้อยัการสูงสุดด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัส านวน 

ในกรณีทีอ่ยัการสูงสุดเหน็ว่าส านวนการไต่สวนยงัไม่สมบูรณ์พอทีจ่ะด าเนนิคดี
ได้ ให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยระบุข้อไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน 
ภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัเรื่อง  ในกรณีนี้ ให้อยัการสูงสุดและคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตัง้คณะกรรมการร่วมฝ่ายละเท่ากนัโดยมผีู้แทนจากแต่ละฝ่ายไม่เกินฝ่ายละห้า
คน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการรวบรวม
พยานหลกัฐานใหส้มบูรณ์ รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดใหส้ านวนการไต่สวนครบถว้นสมบูรณ์
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ เพื่อส่งใหอ้ยัการสูงสุดฟ้องคดตี่อไป  
ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการร่วมมอี านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดว้ย 
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๒๓๙ 

ในกรณีที่คณะกรรมการร่วมไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการต่อไปตามที่เหน็สมควร โดยจะยื่นฟ้องคดเีองกไ็ด ้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เหน็ควรฟ้องคดคีณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอ้งด าเนินการฟ้องคดภีายในก าหนดอายุ
ความ แต่ตอ้งไม่ชา้กว่าเกา้สบิวนันับแต่วนัทีห่าขอ้ยุตไิม่ได ้

ใหส้ านักงานอ านวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการร่วมตาม
วรรคสอง และใหจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีข่องส านักงานท าหน้าทีเ่ลขานุการดว้ย 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องคดเีอง หา้มมใิหพ้นักงานอยัการรบัแก้
ต่างคดใีหแ้ก่จ าเลย 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ับรวมระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตามวรรคสอง
และวรรคสามดว้ย 

ระยะเวลาทีก่ าหนดไวต้ามมาตรานี้ ในกรณีมเีหตุอนัจ าเป็นอนัไม่อาจหลกีเลี่ยงได้
อยัการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายออกไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง 
ของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และเมื่ออยัการสูงสุดหรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขยายเวลา
แล้วใหแ้จง้ใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการขยายระยะเวลาต้องค านึงถงึ
อายุความในการด าเนินคดปีระกอบดว้ย 

การฟ้องคดเีมื่อล่วงพน้ระยะเวลาตามทีก่ าหนดในมาตรานี้ย่อมกระท าได้ถ้าได้
ฟ้องภายในอายุความแต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้แต่กรณี ตอ้งด าเนินการสอบสวน หากปรากฏว่าการไม่ปฏบิตัิ
ภายในระยะเวลาดงักล่าวเกดิจากการจงใจปล่อยปละละเลย หรอืประมาทเลนิเล่อในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูใ้ด ใหด้ าเนินการเพื่อลงโทษผูน้ัน้ต่อไปโดยเรว็ 

 

มาตรา ๗๘  ในการยื่นฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงให้อยัการสูงสุดหรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลใน 
วันฟ้องคดี เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา ๓๙  
ใหอ้ยัการสงูสุดหรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ใหพ้นักงานสอบสวนน าตวับุคคลดงักล่าวมา
ศาลในวนัฟ้องคด ี

ในกรณีที่อยัการสูงสุดหรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง
แล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุต่อศาล อยัการสูงสุดหรอืคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรอืผู้ที่อยัการสูงสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายมอี านาจขอให้ศาลออก
หมายจบัได ้
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๒๔๐ 

มาตรา ๗๙  ในคดีที่อยัการสูงสุดเป็นโจทก์ เมื่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของ 

ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาแล้ว ถ้าอยัการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎกีาต่อไปใหด้ าเนินการได ้

กรณีทีอ่ยัการสูงสุดเหน็ควรไม่อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ใหแ้จง้ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบ และรบัฟังความคดิเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบการพจิารณา
ดว้ย 

ในคดทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ การจะอุทธรณ์หรอืไม่ให้เป็นไปตาม
มตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๘๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.จะพจิารณามอบหมายใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่ าเนินคดแีทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือจะพิจารณาแต่งตัง้ทนายความเพื่อด าเนินคดีแทนก็ได้  ทัง้นี้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๘๑  ในกรณีทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง
ประทบัฟ้องตามมาตรา ๗๗ ให้ผูถู้กกล่าวหาหยุดปฏิบตัิหน้าที่จนกว่าจะมคี าพพิากษา 
เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่า 

ผูถู้กกล่าวหากระท าความผดิตามทีถู่กกล่าวหา ใหผู้ต้้องค าพพิากษานัน้พน้จากต าแหน่ง
นับแต่วนัหยุดปฏบิตัหิน้าที ่และใหเ้พกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ และจะเพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้มกี าหนดเวลาไม่เกนิสบิปีดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ไม่ว่าในกรณีใด ผู้นัน้ไม่มีสิทธิสมัคร 

รบัเลอืกตัง้หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตลอดไป และไม่มสีทิธดิ ารงต าแหน่งทางการเมอืงใด ๆ 

 

มาตรา ๘๒  ในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง หากการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสยีหาย
ในทางทรพัย์สนิหรอืเป็นการละเมดิต่อหน่วยงานของรฐั หรอืบุคคลอื่น อยัการสูงสุด
หรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี อาจยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลมคี าพพิากษาเพกิถอน
การกระท าหรอืค าสัง่อนัมชิอบทีเ่ป็นการละเมดินัน้กไ็ด ้

ส าหรบัความเสยีหายตามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ใหห้น่วยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจเพื่อใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายต่อไป 
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๒๔๑ 

การยื่นค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเพิกถอนสิทธหิรือ
เอกสารสทิธทิี่เจ้าหน้าที่ของรฐัอนุมตัิหรอือนุญาต หรอืกระท าการใดไปโดยมชิอบด้วย
กฎหมายดว้ย 

 

มาตรา ๘๓  ในการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง ถา้ผูถู้กกล่าวหาหรอืบุคคลทีม่ส่ีวนร่วมในการกระท าความผดิไดใ้ชห้รอืไดท้รพัยส์นิ
มาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่ อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย อัยการสูงสุดหรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี อาจร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงรบิทรพัย์สนิดงัต่อไปนี้ เวน้แต่เป็นทรพัย์สนิของผูอ้ื่นซึ่งมไิดรู้เ้ห็น
เป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ 

(๑) ทรพัยส์นิทีบุ่คคลไดใ้ชห้รอืมไีวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผดิ 

(๒) ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงนิไดท้ีบุ่คคลไดใ้ห ้ขอให้
หรอืรบัว่าจะใหแ้ก่ผูถู้กกล่าวหาโดยมชิอบ 

(๓) ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การกระท าความผดิ หรอืจากการเป็นผูใ้ช ้ผูส้นับสนุน หรอืผูโ้ฆษณาหรอืประกาศใหผู้อ้ื่น
กระท าความผดิ 

(๔) ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงนิได้ที่บุคคลได้มาจาก
การจ าหน่าย จ่าย โอนดว้ยประการใด ๆ ซึง่ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ตาม (๑) หรอื (๓) 

(๕) ดอกผลหรอืประโยชน์อื่นใดอนัเกดิจากทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ตาม (๑) (๓) 
หรอื (๔) 

 

มาตรา ๘๔  เพื่อประโยชน์ในการรอ้งขอใหศ้าลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงรบิทรพัย์สนิตามมาตรา ๘๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจค านวณ
มลูค่าของทรพัยส์นินัน้ในขณะทีผู่ถู้กกล่าวหาไดท้รพัย์สนินัน้มา หรอืมูลค่าของทรพัย์สนินัน้
ในขณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผดิแล้วแต่ว่ามูลค่า
ในขณะใดจะมากกว่ากัน และขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงสัง่ให้ช าระเงนิหรอืสัง่ให้รบิทรพัย์สินอื่นของผู้กระท าความผดิแทนตามมูลค่า
ดงักล่าวได ้

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าสัง่ 

รบิทรพัย์สินเนื่องจากการกระท าความผดิ แม้ค าพิพากษายงัไม่ถึงที่สุด ให้เลขาธิการ 
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๒๔๒ 

มอี านาจเก็บรกัษาและจดัการทรพัย์สนิดงักล่าวจนกว่าคดีถึงที่สุด หรอืศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๘๕  การเกบ็รกัษาและการจดัการทรพัยส์นิตามมาตรา ๖๙ และมาตรา ๘๔ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ในกรณีที่ทรพัย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรกัษาไว้ หรอืหากเก็บ
รกัษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธกิาร
อาจสัง่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั ้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือ
หลกัประกนั หรอืให้น าทรัพย์สนินัน้ออกขายทอดตลาด หรอืน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบกไ็ด ้

การใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีรบัทรพัย์สนิไปดูแลและใชป้ระโยชน์ การน าทรพัย์สนิออก
ขายทอดตลาดหรือการน าทรพัย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ถา้ความปรากฏในภายหลงัว่า ทรพัย์สนิทีน่ าออกขายทอดตลาดหรอืทีน่ าไปใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง มใิช่ทรพัย์สนิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ
ให้คืนทรัพย์สินนั ้นพร้อมทัง้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่ อมสภาพตามจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ใหแ้ก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครอง ถา้ไม่อาจคนืทรพัย์สนิได ้
ใหช้ดใชร้าคาทรพัยส์นินัน้ตามราคาทีป่ระเมนิไดใ้นวนัทีย่ดึหรอือายดัทรพัย์สนิ หรอืตาม
ราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั ้น แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้  ให้เจ้าของหรือ 

ผูค้รอบครองได้รบัดอกเบี้ยในอตัราสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝากประเภทฝากประจ าของ
ธนาคารออมสนิในจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัคนืหรอืชดใชร้าคา แลว้แต่กรณี 

การประเมนิค่าเสยีหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๘๖  ในกรณีที่มีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ หยุดปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ และยงัมไิดพ้น้จาก
ต าแหน่งไปก่อน ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา และถ้า 

ในระหว่างหยุดปฏิบัติห น้าที่มิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
หรอืประโยชน์อื่นใด ก็ให้มีสิทธไิด้รบัเสมอืนหนึ่งผู้นัน้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตลอดระยะเวลา 

ที่หยุดปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว ในกรณีที่ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนที่จะมีค าพพิากษา 
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๒๔๓ 

การจ่ายเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อื่นใด ใหจ้่ายจนถงึวนัก่อน
วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง 

 

ส่วนที ่๒ 

การด าเนินคดกีรณีฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

   
 

มาตรา ๘๗  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมคีวามเหน็ว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่าฝืนหรอื 

ไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่อง
ต่อศาลฎกีาเพื่อวนิิจฉยั 

การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง และการพจิารณาพพิากษาของศาล
ฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก าหนดให้ใช้ระบบ 

ไต่สวนและใหด้ าเนินการโดยรวดเรว็ 

ใหน้ าความในมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๖ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

การเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
มอบหมายใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่ าเนินการในศาลแทนได ้

 

ส่วนที ่๓ 

การด าเนินการกรณีฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔ ของรฐัธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๘๘  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้รบัแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรฐัตามบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสี ่ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการสอบสวนเป็นทางลบัโดยพลนั และไม่ว่าในกรณีใดผู้ใด 

จะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผูแ้จง้มไิด ้

เจ้าหน้าที่ของรฐัรวมทัง้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิซึ่งจดัท าโครงการหรอือนุมตัิ
หรอืจดัสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง จะพน้จากความรบัผดิตามรฐัธรรมนูญ
เฉพาะเมื่อไดแ้จง้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดด้ าเนินการ
สอบสวน 

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๒๔๔ 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอความเห็นต่อ 

ศาลรฐัธรรมนูญโดยเร็วและให้ศาลรฐัธรรมนูญด าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม 

ในกรณีจ าเป็นและได้รับค าร้องขอ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการ
คุม้ครองเจา้หน้าทีข่องรฐัตามวรรคหนึ่งเช่นเดยีวกบัการคุม้ครองพยานตามมาตรา ๑๓๑ 

 

มาตรา ๘๙๙  การเรียกเงินคืนกรณีฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญมาตรา 
๑๔๔ วรรคสาม หรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณนัน้  ทัง้นี้ มใิหน้ ามาตรา ๕๕ (๑) มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินการตามมาตรานี้ 

 

หมวด ๔ 

การด าเนินการกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

   
 

มาตรา ๙๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มคีวามเห็นตามมาตรา ๗๐ 
และเห็นว่าการให้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ถูกกล่าวหายงัคงปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิด

 
๙ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัไม่ได้มมีตติามมาตรา ๘๙ (มาตรา ๙๒ เดมิ) การด าเนินการ

ทางวนิัยต่อผูก้ระท าความผดิทางวนิัยก็ย่อมอยู่ในดุลยพนิิจของผู้บงัคบับญัชาที่จะต้องด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่ ๑๖๗/๒๕๕๑) (หลกัการปรบัใช้กบั
กฎหมายใหม่ได)้ 

กรณีที่ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงด้วยเหตุถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิอาญาฐานทุจรติต่อหน้าที่ ขา้ราชการผูน้ัน้อาจถูกด าเนินการทัง้ทางวนิัยและทางอาญาไปหรอ้ม
กนัได้ การที่ผู้บงัคบับญัชาได้ด าเนินการทางวินัยไปก่อนแล้ว แต่ต่อมาต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการตามมาตรา ๖๑ (มาตรา ๘๙ เดมิ) กไ็ม่ไดท้ าใหก้ระบวนการด าเนินการทางวนิัยแก่ตวั
ขา้ราชการผูน้ัน้สิ้นสุดลง ซึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิต่อไปทัง้มูล
ความผดิทางวนิัยและมูลความผิดทางอาญาแก่ข้าราชการผู้นัน้ได้ และกรณีเมื่อมมีติตามมาตรา ๘๙ 
(มาตรา ๙๒ เดมิ) หากขา้ราชการผูน้ัน้ถูกสัง่พกัราชการไวก้่อนแลว้โดยผูบ้งัคบับญัชา ก็ไม่จ าเป็นตอ้งมี
ค าสัง่พกัราชการซ ้าอกี (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที่ ๒๐๔/๒๕๔๔) (หลกัการปรบั
ใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรฐัผูใ้ดมพีฤตกิารณ์ที่ร ่ารวยผดิปกติ และคณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการ
ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิและมมีตวิ่าผูถู้กกล่าวหาผูใ้ดไดก้ระท าความผดิวนิัย แมว้่าเจา้หน้าทีข่องรฐัจะพน้จาก
ต าแหน่งไปแล้วก็ตามคณะกรรมการฯ ก็สามารถส่งความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้
ถอดถอนผูถู้กกล่าวหาเพื่อพจิารณาโทษทางวนิัยตามฐานความผดิที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีตไิด้
ตามมาตรา ๙๒ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที่ ๖๙๔/๒๕๓๕) (หลกัการปรบัใช้กบั
กฎหมายใหม่ได)้ 
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๒๔๕ 

ความเสยีหายให้แก่ทางราชการหรอืเป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ส่งเรื่องใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาสัง่ใหห้ยุดปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นการชัว่คราว 
ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าขอ้กล่าวหาไม่มมีูล ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อด าเนินการให้ผูถู้กกล่าวหากลบัเขา้
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 

เมื่ อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ ง  
ให้ผู้บงัคบับญัชามอี านาจสัง่ให้ผู้ถูกกล่าวหานัน้หยุดปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดอืน
หรอืจนกว่าจะได้รบัแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตอ้งพจิารณาวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหกเดอืนนับแต่วนัทีแ่จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ทราบตามวรรคหนึ่ง ในกรณีทีพ่น้ก าหนดหกเดอืนแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัมไิด้มี
ค าวนิิจฉยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่ใหผู้ถู้กกล่าวหากลบัเขา้ปฏบิตังิานต่อไป 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บรหิารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภา
ทอ้งถิน่ ใหถ้ือว่าผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหานัน้ และมอี านาจ
สัง่การตามวรรคสองได ้

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตดัอ านาจของผู้บงัคบับญัชาของเจา้หน้าที่ของรฐั 

ทีจ่ะด าเนินการตามอ านาจทีม่อียู่ตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลทีใ่ชบ้งัคบักบั 

ผูถู้กกล่าวหานัน้ 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการ 

ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง  
หรอืขา้ราชการอยัการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

 

มาตรา ๙๑  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมมีติวนิิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่
ของรฐักระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที ่หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดที่ เกี่ยวข้องกัน ให้
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีมูลความผดิทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวน
การไต่สวน เอกสารหลกัฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ และค าวินิจฉัยไปยงัอัยการสูงสุด
ภายในสามสบิวนั เพื่อใหอ้ยัการสงูสุดยื่นฟ้องคดตี่อไป 
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๒๔๖ 

(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวน 
การไต่สวน เอกสารหลกัฐาน และค าวนิิจฉัยไปยงัผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มีอ านาจแต่งตัง้
ถอดถอนภายในสามสบิวนัเพื่อใหด้ าเนินการทางวนิยัต่อไป 

 

มาตรา ๙๒  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งส านวนการไต่สวนให้อยัการสูงสุด
เพื่อด าเนินคดอีาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตวัต่อ
อยัการสูงสุดตามวนัเวลาที่ก าหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามก าหนด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ต่อไป 

 

ส่วนที ่๑ 

การด าเนินคดกีบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

   
 

มาตรา ๙๓  เมื่ออยัการสูงสุดได้รบัส านวนคดอีาญาตามมาตรา ๙๑ ใหอ้ยัการ
สงูสุดพจิารณาเพื่อด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลทีม่เีขตอ านาจภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัส านวน 

ให้น าความในมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 
มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔  มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใช้บังคับกับการด าเนินคดี 
กบัเจา้หน้าทีข่องรฐัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๙๔  เมื่อศาลทีม่เีขตอ านาจพพิากษาในคดทีีอ่ยัการสูงสุดเป็นโจทกต์าม
ส านวนที่ได้รบัจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ถ้าอยัการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์หรอืฎีกา  
ให้อยัการสูงสุดหารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน ในกรณีที่มีความเห็นต่างกันและ 

ไม่อาจหาขอ้ยุตไิด ้ใหอ้ยัการสูงสุดพจิารณาด าเนินการต่อไปโดยค านึงถงึความเป็นธรรม
และประโยชน์ของประเทศเป็นส าคญั และชีแ้จงเหตุผลใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

เมื่ ออัยการสูงสุดฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ งแล้ว จะถอนฟ้องมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอยัการสูงสุดเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควร
ถอนฟ้อง 

 

มาตรา ๙๕  ในการด าเนินคดหีากผูถู้กกล่าวหาเป็นอยัการสูงสุดในขณะกระท า
ความผดิหรอืขณะที่ถูกกล่าวหา ใหป้ระธานกรรมการมอี านาจฟ้องหรอืยื่นค ารอ้งต่อศาลที่มี
เขตอ านาจเอง 
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๒๔๗ 

มาตรา ๙๖  ในการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจ
ศาลทหารและเป็นคดทีีอ่ยู่ในเขตอ านาจของศาลทหาร ใหอ้ยัการสูงสุดเป็นอยัการทหาร
ตามกฎหมายว่าดว้ยธรรมนูญศาลทหาร หรอืจะมอบหมายใหอ้ยัการทหารเป็นผูฟ้้องคดี
แทนกไ็ด ้

 

มาตรา ๙๗  ในการด าเนินการกบัเจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ให้น าความในมาตรา ๙๑ (๑) มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔  
มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๒ 

การด าเนินการทางวนิัยกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

   
 

มาตรา ๙๘๑๐  เมื่อผู้บงัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนผูถู้กกล่าวหา
ได้ รับ ส าน วนการไต่ ส วนของคณ ะกรรมการ ป .ป .ช . ต ามมาต รา ๙๑  แล้ ว  
ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนผูถู้กกล่าวหาผูน้ัน้พจิารณาโทษทางวนิัย
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวนิัยอกี โดยในการพจิารณาโทษทางวนิัยแก่ผูถู้กกล่าวหา ใหถ้อืว่าส านวนการ

 
๑๐ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (ทอท.) มไิดม้กีารก าหนดในระเบยีบขององค์การ เพื่อให้

อ านาจผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนทีจ่ะสัง่ลงโทษทางวนิัยแก่พนักงาน ทอท. ทีพ่น้จาก
งานไปด้วยเหตุเกษียณอายุไว้  ดงันัน้ การที่ผูบ้งัคบับญัชาไม่สัง่ลงโทษพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว
ตามมาตรา ๙๘ (มาตรา ๙๓ เดิม) จึงไม่ใช่การไม่ด าเนินการทางวนิัยตามมาตราดงักล่าวที่ไม่ถูกต้อง
หรอืไม่เหมาะสมตามมาตรา ๑๐๐ (มาตรา ๙๕ เดมิ) แต่อย่างใด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๘/๒๕๖๑) (หลกัการปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 

แม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้มีมติว่าพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยตาม
มาตรา ๙๘ (มาตรา๙๒ เดมิ) เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผู้มอี านาจแต่งตัง้ถอดถอนผูน้ัน้แลว้ แต่เมื่อการ
รถไฟฯ ได้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยและมีค าสัง่ลงโทษพนักงานคนดังกล่าวให้พ้นจากการเป็น
พนักงานของการรถไฟไปก่อนแล้ว และโดยที่การรถไฟฯ ไม่มกีฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบังคบัใดที่
ก าหนดใหก้ารรถไฟฯ มอี านาจเพิม่โทษแก่บุคคลทีพ่น้จากความเป็นหนักงานของการรถไฟฯ ไปแลว้ได ้ 
ดงันัน้ การรถไฟจึงย่อมไม่มีอ านาจที่จะไปด าเนินการทางวนิัยหรอืเปลี่ยนแปลงค าสัง่ดงักล่าวได้อีก 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที่ ๖๙๔/๒๕๔๘ , เรื่องเสรจ็ที่ : ๓๑๐/๒๕๕๗) (หลกัการ
ปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 
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๒๔๘ 

ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวนิัยของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบังคบัว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของ 
ผูถู้กกล่าวหานัน้ แลว้แต่กรณี 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการให้ประธานกรรมการส่งรายงานและ
เอกสารหลกัฐานพร้อมทัง้ความเห็นไปยงัประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธาน
กรรมการตุลาการศาลปกครอง หรอืประธานกรรมการอยัการ แล้วแต่กรณี เพื่อพจิารณา
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมาย 
ว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง หรอืกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการฝ่ายอยัการ โดยเรว็ โดยใหถ้อืรายงานและเอกสารหลกัฐานของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเพื่อพิจารณาทางวนิัยในส านวนการสอบสวนด้วย 
และเมื่อด าเนินการได้ผลประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 
สบิหา้วนันับแต่วนัทีท่ราบผลการพจิารณา 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ให ้ผู ้บงัคบับญัชาหรือผู ้ม ีอ านาจ
แต่งตัง้ถอดถอนพจิารณาสัง่ลงโทษผูถู้กกล่าวหาภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีผู่บ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจ
แต่งตัง้ถอดถอนได้รบัแจ้งมติที่ได้ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนตาม
มาตรา ๙๙ วรรคสอง  ทัง้นี้ ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานัน้จะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั
ก่อนหรอืหลงัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดม้มีตวินิิจฉัยมูลความผดิ เวน้แต่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมีมติเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๘ แล้ว แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ะด าเนินการเพื่อด าเนินคดอีาญาต่อไป 

ส าหรบัผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มกีฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัเกี่ยวกับวนิัยเมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิ่าผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าความผดิในเรื่องที่ถูกกล่าวหานัน้ 
ใหส่้งส านวนการไต่สวนไปยงัผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มอี านาจแต่งตัง้ถอดถอนเพื่อด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

ในการส่งส านวนการไต่สวนเพื่ อด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืประธานกรรมการ อาจมอบหมายใหเ้ลขาธกิาร หรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมายเป็นผูด้ าเนินการแทนกไ็ด ้
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๒๔๙ 

มาตรา ๙๙  ในการพจิารณาลงโทษทางวนิัยตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หากผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนมพียานหลกัฐานใหม่อนัแสดง
ได้ว่าผูถู้กกล่าวหามไิด้มกีารกระท าความผดิตามที่กล่าวหาหรอืกระท าความผดิในฐาน
ความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหาให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มอี านาจแต่งตัง้ถอดถอน  
มหีนังสอืพรอ้มเอกสารและพยานหลกัฐานถงึคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอใหพ้จิารณา
ทบทวนมตนิัน้ไดภ้ายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาพยานหลกัฐานโดยละเอยีด เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มมีติเป็นประการใด ให้แจ้งให้ผู้บงัคับบญัชาหรอืผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนทราบเพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๑๐๐๑๑  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั ้งถอดถอนหรือผู้ใด 
ไม่ด าเนินการตามมาตรา ๙๘ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือ 
ผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนจงใจปฏ ิบตั ิหน้าที ่ขดัต ่อกฎหมายหรอืกระท าผดิวนิ ัย 
อย่างร้ายแรง ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของ 
ผูถู้กกล่าวหานัน้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ งหรือในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการ
ด าเนินการทางวนิัยไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมาะสม ให้เสนอความเห็นไปยงันายกรฐัมนตรี
และใหน้ายกรฐัมนตรมีอี านาจสัง่การตามทีเ่หน็สมควร หรอืในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่ าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรฐั 

 
๑๑ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (ทอท.) มไิดม้กีารก าหนดในระเบยีบขององคก์าร เพื่อให้

อ านาจผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนทีจ่ะสัง่ลงโทษทางวนิัยแก่พนักงาน ทอท. ทีพ่น้จาก
งานไปด้วยเหตุเกษียณอายุไว ้ ดงันัน้ การที่ผูบ้งัคบับญัชาไม่สัง่ลงโทษพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว
ตามมาตรา ๙๘ (มาตรา ๙๓ เดิม) จึงไม่ใช่การไม่ด าเนินการทางวนิัยตามมาตราดงักล่าวที่ไม่ถูกต้อง
หรอืไม่เหมาะสมตามมาตรา ๑๐๐ (มาตรา ๙๕ เดมิ) แต่อย่างใด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๘/๒๕๖๑) (ปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 

ผูบ้ังคบับญัชาที่ไม่ด าเนินการทางวนิัยกับผู้ที่ได้รบัการล้างมลฑนิตามพระราชบญัญัติล้าง
มนทนิฯ แมว้่าจะมมีตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผูน้ัน้กระท าความผดิทางวนิัยอย่างรา้ยแรง ก็ไม่ถอื
เป็นความผิดทางวินัยตามมาตรา ๑๐๐ (มาตรา ๙๔ เดิม) แต่อย่างใด (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๘-๔๖๙/๒๕๖๑) (ปรบัใชก้บักฎหมายใหม่ได)้ 
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๒๕๐ 

หรอืคณะกรรมการที่ท าหน้าทีบ่รหิารรฐัวสิาหกจิ หรอืผูส้ ัง่แต่งตัง้กรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที ่
ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั ้นเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย 
ตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ 
ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอยัการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งความเห็นไปยงัประธาน
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธาน
กรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๐๑  ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๙๘ ที่มสีทิธฟ้ิองคดตี่อศาลปกครอง 
จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนัน้ 
หรอืจะด าเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการก าหนดโทษของผู้บงัคบับญัชาตามกฎหมาย 
ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของผูถู้กลงโทษนัน้ก่อนกไ็ด ้

ในกรณีทีผู่ถู้กลงโทษน าคดไีปฟ้องต่อศาลปกครองโดยมไิดฟ้้องคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหศ้าลปกครองแจง้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มสีทิธขิอเขา้มาเป็นคู่กรณีในคดดีว้ยได ้

 

หมวด ๕ 

การด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

การยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ และการตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๑๐๒  ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อย่างน้อยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตอ้งก าหนดใหผู้ด้ ารงต าแหน่งดงัต่อไปนี้ ตอ้งยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิของตน 
คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๑) ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๒) ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

(๓) ผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ 
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๒๕๑ 

(๔) ขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิรรมซึง่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่อธบิดผีูพ้พิากษาขึน้ไป 

(๕) ขา้ราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครองซึง่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่อธบิดศีาลปกครองชัน้ตน้ขึน้ไป 

(๖) ข้าราชการอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการซึ่ง
ด ารงต าแหน่งตัง้แต่อธบิดอียัการขึน้ไป 

(๗) ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสงู 

(๘) ต าแหน่งอื่นตามทีก่ฎหมายอื่นก าหนดใหม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ 

(๙) ผู้บรหิารท้องถิ่น รองผู้บรหิารท้องถิน่ ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คู่สมรสตามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึผูซ้ึง่อยู่กนิกนัฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้
จดทะเบยีนสมรสดว้ย  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๐๓  เจ้าพนักงานของรฐัต าแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชีทรพัย์สินและ
หนี้สนิของตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหเ้ป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยใหน้ าความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๒ มาใช้
บงัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐๔  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ผูด้ ารงต าแหน่งใดต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ แล้ว ให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป และใหแ้จง้ใหห้น่วยงานตน้สงักดัทราบดว้ย 

 

มาตรา ๑๐๕  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ให้ยื่นพร้อมหลกัฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จรงิของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทัง้หลกัฐาน 
การเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในรอบปีภาษีทีผ่่านมา โดยในกรณียื่นเป็นเอกสารผูย้ื่น
จะต้องลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้องก ากบัไวใ้นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ และส าเนา
หลกัฐานทีย่ื่นไวทุ้กหน้า พรอ้มทัง้จดัท ารายละเอียดของเอกสารประกอบบญัชทีรพัย์สนิ
และหนี้สนิทีย่ื่นด้วย  ทัง้นี้ ทรพัย์สนิและหนี้สนิที่ต้องแสดงรายการ ใหร้วมทัง้ทรพัย์สนิ
และหนี้สนิในต่างประเทศ และใหร้วมถงึทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวทีม่อบหมายใหอ้ยู่ใน
ความครอบครองหรอืดแูลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มดว้ย 

หลกัเกณฑ ์ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วธิกีารยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ 
และหลกัฐานประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
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๒๕๒ 

โดยอาจก าหนดใหย้ื่นดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้การก าหนดดงักล่าวใหค้ านึงถงึ
ววิฒันาการของเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัรูปแบบและวธิกีารใชอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ทนการใช้
เอกสารได้ด้วย รวมทัง้ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ระยะเวลาทีก่ าหนดใหย้ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่าหกสบิวนั 

การยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิตามวรรคหนึ่ง ใหย้ื่นตามก าหนด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ใหย้ื่นเมื่อเขา้รบัต าแหน่ง 

และพน้จากต าแหน่ง 

(๒) ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗ ) (๘ ) และต าแหน่งอื่น 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด นอกจาก (๑) ใหย้ื่นเมื่อเขา้รบัต าแหน่งและเมื่อพน้จาก
การเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั และทุกสามปีตลอดเวลาทีย่งัด ารงต าแหน่งเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั 

ในกรณีตาม (๑) ถ้าพน้จากต าแหน่งและไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเดมิหรือ
ต าแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือน ผู้นัน้ไม่ต้องยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจาก
ต าแหน่งและกรณีเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่แต่ไม่ตอ้งหา้มทีผู่น้ัน้จะยื่นเพื่อเป็นหลกัฐาน 

ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งอื่นใดทีม่หีน้าที่ต้องยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิดว้ย เจา้พนักงานของรฐัผู้นัน้ 
ไม่ตอ้งยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิใหม่ แต่ไม่ตอ้งหา้มทีผู่น้ัน้จะยื่นเพื่อเป็นหลกัฐาน 

 

มาตรา ๑๐๖  เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
ทรพัย์สนิและหนี้สนิ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและ
หนี้สนิ ทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์และเอกสารประกอบของผูด้ ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) 
เฉพาะนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา และบุคคล
ตามมาตรา ๑๐๒ (๒) (๓) (๗) และ (๙) รวมทัง้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ
ของบุคคลดงักล่าว ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไปโดยเรว็ แต่ตอ้งไม่เกนิสามสบิวนันับแต่
วนัที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว โดยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
ทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์และเอกสารประกอบตอ้งไม่ระบุถงึรายละเอยีดทางทะเบยีนของ
ท รัพ ย์สิน  และภ าพถ่ ายท รัพ ย์สินห รือข้อมู ล ส่ วนบุ คคลโดยไม่ จ า เป็ นห รือ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด โดยการเผยแพร่ใหก้ าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินการทีช่ดัเจน 

การเปิดเผยบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิของบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๙) 
ต าแหน่งใดใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๒๕๓ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง  
อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อเจา้ของขอ้มลู ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการลบหรอืตดัทอน
หรอืท าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลนัน้ก่อนการเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ
เป็นการทัว่ไปได ้โดยแจง้ใหผู้ย้ ื่นทราบถงึการด าเนินการดงักล่าว 

 

มาตรา ๑๐๗  เมื่อมกีารแต่งตัง้หรือสัง่ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัพ้นจากต าแหน่งที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในหน่วยงานใด  
ใหห้วัหน้าหน่วยงานนัน้แจง้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีม่ี
การแต่งตัง้หรือสัง่ให้พ้นจากต าแหน่ง  ทัง้นี้  เว้นแต่กรณีของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ได้รับ
เลอืกตัง้ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีจ่ะเป็นผูแ้จง้ 

 

มาตรา ๑๐๘  บัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินที่มีผู้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ใหส้ านักงานจดัใหม้มีาตรการป้องกนัมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงขอ้ความหรอืเอกสารได ้

 

มาตรา ๑๐๙  ผูม้หีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ผู้ใดไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงาน 
มีหนังสือแจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบโดยทางไปรษณีย ์ตอบรบัหร ือทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทัง้ก าหนดเวลาที่ขยายใหซ้ึ่งต้องไม่เกนิสามสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้ และในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นอาจขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิสามสบิวนั 

เมื่อปรากฏว่าบญัชีทรพัย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รบัมาตาม
วรรคหนึ่งไม่ครบถ้วนหรอืมขีอ้มูลคลาดเคลื่อน และไม่มพีฤตกิารณ์อนัเชื่อไดว้่ามเีจตนา
ปกปิดทรพัย์สินหรือหนี้สิน ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคล
ดงักล่าวด าเนินการใหค้รบถว้นหรอืถูกตอ้งภายในระยะเวลาทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองแล้ว ถ้าบุคคลดงักล่าว 
ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ยื่นไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และ 
มพีฤตกิารณ์อนัเชื่อได้ว่ามเีจตนาปกปิดทรพัย์สนิหรอืหนี้สนิ ใหส้ านักงานเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามมาตรา ๑๑๔ ต่อไป 

 

มาตรา ๑๑๐  ในการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความมอียู่จรงิของทรพัย์สนิและหนี้สนิตามบญัชี
ทรพัย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครัง้แรก และเมื่อมีการยื่นบญัชี
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๒๕๔ 

ทรพัย์สนิและหนี้สินครัง้ต่อ ๆ ไปให้ตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิและ
หนี้สนิดว้ย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้
พนักงานเจา้หน้าที่ หรอืพนักงานไต่สวน ด าเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งก่อนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณากไ็ดต้ามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระยะเวลาทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ
หรอืพจิารณาขอ้โตแ้ยง้ใหแ้ลว้เสรจ็ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิ ให้น าความในมาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๘ มาใชบ้งัคบักบัการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิดว้ยโดยอนุโลม และให้
พนักงานเจา้หน้าทีห่รอืพนักงานไต่สวนมอี านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) ดว้ย 

 

มาตรา ๑๑๑  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๐๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยผล
การตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ยื่นบญัชี
ทรพัย์สินและหนี้สนิตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทัว่ไป การเปิดเผยดงักล่าวใหเ้ปิดเผยว่าผดิปกตหิรอืไม่ 

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผดิปกติ การเปิดเผย
เช่นนัน้ไม่เป็นการตดัอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบเพิม่เตมิใน
กรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัของความถูกตอ้งหรอืความมอียู่จรงิขึน้ในภายหลงั 

 

มาตรา ๑๑๒  ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอ านาจสัง่ให้หน่วยงานของรฐั สถาบันการเงิน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องหรือความมีอยู่จริงตามที่ปรากฏในรายการทรพัย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืทรพัย์สนิหรอืหนี้สนิอื่นใดที่มไิด้แจ้งไว้ในบญัชทีรพัย์สนิ
และหนี้สนิ และแจง้ผลใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด โดยมิให้น าบทบญัญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยขอ้มูล 
ในความครอบครองมาใชบ้งัคบักบัการแจง้ขอ้มลูดงักล่าว 

 

มาตรา ๑๑๓  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิและ
หนี้สนิพบว่ามพีฤตกิารณ์ร ่ารวยผดิปกต ิใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเพื่อ
รอ้งขอใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิต่อไป 

 

มาตรา ๑๑๔  เมื่อปรากฏว่าผู้มีห น้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิ หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดง
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๒๕๕ 

รายการทรพัย์สนิหรอืหนี้สนิด้วยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิที่ควรแจ้ง 
ใหท้ราบ และมพีฤตกิารณ์อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัย์สนิหรอืหนี้สนินัน้ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้นัน้ทราบ และก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้นัน้จะมาชี้แจงขอ้กล่าวหา  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด แล้วน าเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.เพื่อพจิารณาต่อไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชี
แสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สนิ หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิหรอืหนี้สนิ
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจรงิที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์ 
อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิ ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้เสนอเรื่องต่อ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย  ทัง้นี้ ให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคด ี
ของบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๙) ดว้ย 

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรฐัตามมาตรา ๑๐๒ (๙)  
ใหเ้สนอเรื่องต่อศาลอาญาคดทีุจรติและประพฤตมิชิอบเพื่อวนิิจฉยั 

ในการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง ให้น าความในมาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๖ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๒ 

การด าเนินการกรณีร ่ารวยผดิปกต ิ

   
 

มาตรา ๑๑๕  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าเพราะเหตุมกีาร
กล่าวหาหรือเพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอนัควรสงสยัว่าเจ้าพนักงานของรัฐ 
ผูใ้ดร ่ารวยผดิปกตใิหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนโดยพลนั 

การกล่าวหาและการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง ให้น า
ความในหมวด ๒ การไต่สวน มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่จะมีการบญัญัติไว ้
เป็นการเฉพาะในส่วนน้ี 

 

มาตรา ๑๑๖  ในการไต่สวนและมคีวามเห็นหรอืวนิิจฉัยว่าผู้ใดร ่ารวยผดิปกต ิ
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจตรวจสอบทีม่าของทรพัยส์นิและหนี้สนิ การเคลื่อนไหว
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๒๕๖ 

ทางการเงนิ หรอืการท าธุรกรรมของบุคคลนัน้ และด าเนินการอื่นใดเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิ
มาประกอบการวนิิจฉยั และในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาไดย้ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิไวแ้ล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นการยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นการยื่นตามมาตรา ๑๓๐  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. น าบญัชีทรพัย์สนิและหนี้สินมาพิจารณาเพื่อเทียบเคียงกับ
ทรพัย์สนิที่มอียู่ในขณะด าเนินการไต่สวน ประกอบกบัรายได้และรายจ่าย และการเสยี
ภาษีเงนิไดข้องผู้นัน้ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจสัง่ให ้
ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีทรัพย์ สินและหนี้ สินตามรายการและภายในระยะเวลา 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ไม่ว่าผูน้ัน้จะไดเ้คยยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิมาก่อนแล้ว
หรอืไม่กต็าม 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนัแต่ไม่เกนิหกสบิวนั 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนตามวรรคหนึ่งแล้ว แมผู้ถู้กกล่าวหา
จะถึงแก่ความตายก็ไม่ตัดอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการตรวจสอบ
ต่อไป แต่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสองปีนับแต่วนัทีผู่น้ัน้ถงึแก่ความตาย 

 

มาตรา ๑๑๗  เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รบัแจ้งข้อกล่าวหาว่าร ่ารวยผิดปกติแล้ว  
ใหผู้ถู้กกล่าวหามหีน้าทีพ่สิจูน์หรอืแสดงทีม่าของรายไดห้รอืทรพัยส์นิของตน 

 

มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วและมคีวามเห็นว่า 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระร ่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร 
พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่มีมต ิ
เพื่อใหอ้ยัการสูงสุดด าเนินการยื่นค ารอ้งต่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงเพื่อขอใหศ้าลสัง่ใหท้รพัยส์นินัน้รวมทัง้บรรดาทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด
ที่ได้มาแทนทรพัย์สินนัน้ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร ่ารวยผิดปกติ โดยให้น าความใน
มาตรา ๘๔ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑๙  เมื่ออยัการสงูสุดไดร้บัส านวนคดตีามมาตรา ๑๑๘ แลว้ ใหอ้ยัการ
สูงสุดด าเนินการยื่นค าร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด า รงต าแหน่ง 
ทางการเมอืงเพื่อขอใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหน้ าความในมาตรา ๗๗ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ในคดรีอ้งขอใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ ใหผู้ถู้กกล่าวหามภีาระการพสิูจน์
ทีต่อ้งแสดงใหศ้าลเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการร ่ารวยผดิปกต ิ
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๒๕๗ 

การด าเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ได้รับ 
การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล 

 

มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง ประทบัฟ้องคดตีามมาตรา ๑๑๙ ใหน้ าความในมาตรา ๘๑ มาใช้บงัคบัดว้ยโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงพิพากษา 
ใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิใหร้บิทรพัยส์นิทีผู่น้ัน้ไดม้าจากการ
กระท าความผดิ รวมทัง้บรรดาทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรพัย์สนินัน้ 
ตกเป็นของแผ่นดนิ 

ใหน้ าความในมาตรา ๘๒ มาใชบ้งัคบักบักรณีร ่ารวยผดิปกตดิว้ย 

ในกรณีที่อยัการสูงสุดยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๑๑๙ ส าหรบับุคคลอื่นที่มิใช่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ ในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงมอี านาจพจิารณาและพิพากษาคดสี าหรบับุคคลดงักล่าว 
ไดด้ว้ย 

 

มาตรา ๑๒๑  ในกรณีที่มีค าพิพากษาหรอืค าสัง่ของศาลถึงที่สุดให้ยกค าร้อง
ด้วยเหตุที่ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอสิระ ไม่ไดร้ ่ารวยผดิปกตติามทีถู่กกล่าวหา ใหน้ าความในมาตรา ๘๖ มาใชบ้งัคบั
ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๒  ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวนิิจฉัยว่าเจา้หน้าที่
ของรฐัร ่ารวยผดิปกติ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร 
พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่มีมต ิ
เพื่อให้อัยการสูงสุดด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพื่อขอให้ศาลสัง่ให้ทรพัย์สนิที่ร ่ารวยผดิปกตติกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้น าความ 
ในมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ มาใชบ้งัคบัดว้ย
โดยอนุโลม 

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอัยการสูงสุด  
ใหป้ระธานกรรมการยื่นค ารอ้งต่อศาลอาญาคดทีุจรติและประพฤตมิชิอบ เพื่อขอให้ศาล
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๒๕๘ 

สัง่ให้ทรพัย์สนิที่ร ่ารวยผดิปกติตกเป็นของแผ่นดินต่อไป โดยให้น าความในมาตรา ๘๐ 
มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วย
ขอ้เทจ็จรงิโดยสรุปไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนของผูถู้กกล่าวหา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉัยเพื่อสัง่ลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่ 
วนัทีไ่ดร้บัแจง้ โดยใหถ้อืว่ากระท าการทุจรติต่อหน้าที ่

ความในวรรคสามมใิห้ใช้บงัคบักบัผูถู้กกล่าวหาที่เป็นขา้ราชการตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาล
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ ในกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวนิิจฉยัว่าขา้ราชการดงักล่าวร ่ารวยผดิปกต ิใหแ้จง้ให้
ประธานกรรมการแจ้งไปยงัประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง หรอืประธานกรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี เพื่อพจิารณาด าเนนิการ
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอยัการ แลว้แต่กรณี ต่อไป และในกรณีทีม่กีารสัง่ใหพ้น้จากราชการ ใหถ้อืว่าเป็นการ
ใหพ้น้จากราชการเพราะกระท าการทุจรติต่อหน้าที ่

ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูช้่วยผูบ้รหิาร
ท้องถิ่น หรอืสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ส่งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจรงิโดยสรุปไปยงั 
ผูม้ีอ านาจสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งเพื่อสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งภายในหกสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้ และใหถ้อืว่าผูถู้กกล่าวหากระท าการทจุรติต่อหน้าที ่

ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู้มอี านาจแต่งตัง้ถอดถอนตามวรรคสาม หรอืผู้มอี านาจ
สัง่ให้พ้นจากต าแหน่งตามวรรคห้า มอี านาจสัง่ไล่ออกหรอืด าเนินการถอดถอนได้โดย 
ไม่ต้องสอบสวนหรอืขอมติจากคณะรฐัมนตร ีหรอืความเห็นชอบจากองค์กรบรหิารงาน
บุคคล 

 

มาตรา ๑๒๓  ในกรณีที่ม ีค าพิพากษาอนัถึงที่สุดของศาลให้ยกค าร้องขอ
ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่ได้ร ่ารวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได ้
ถูกไล่ออกหรอืถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสามหรือวรรคห้า ให้ผู้บงัคบับัญชา 
หรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอน หรือผู้มีอ านาจสัง่ให ้พ ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  
สัง่เพกิถอนค าสัง่ไล่ออกหรอืถอดถอนโดยเร็ว และผู ้นัน้มีสทิธไิด้รบัเงนิเดือน ค่าจ้าง 
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๒๕๙ 

ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน  ทัง้นี้  
ตามระเบยีบบรหิารงานบุคคลหรอืมตคิณะรฐัมนตรกี าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถา้ผูถู้กกล่าวหาเป็นขา้ราชการตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสี ่
การจะด าเนินการอย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรอืคณะกรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี ก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ผู้นัน้ได้รบัความเป็นธรรมตาม
กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลส าหรบัผู้ถูกกล่าวหานัน้ ๆ 
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามมติ
คณะรฐัมนตร ี ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าวหา้มไม่ใหห้น่วยงานของรฐัยกอายุความใด
ขึน้อา้งอนัจะเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคลดงักล่าวได ้

 

มาตรา ๑๒๔  การโอนหรอืการกระท าใด ๆ เกี่ยวกบัทรพัย์สนิของเจา้พนักงาน
ของรฐัที่ได้กระท าหลงัจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ให้เจ้าพนักงานของรฐัผู้นัน้แสดง
รายการทรพัย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๖ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรอือยัการสูงสุด แล้วแต่กรณี มคี าขอโดยท าเป็นค ารอ้ง ศาลมอี านาจสัง่เพกิถอนการโอน
หรอืระงบัการกระท านัน้ ๆ ได ้เวน้แต่ผูร้บัโอนหรอืผูร้บัประโยชน์จะแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจ
แกศ่าลว่าตนไดร้บัโอนทรพัยส์นิหรอืประโยชน์นัน้มาโดยสุจรติและมคี่าตอบแทน 

 

มาตรา ๑๒๕  ถ้าศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งถูก
กล่าวหาว่าร ่ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดนิ ให้ทรพัย์สนิดงักล่าวตกเป็นของแผ่นดนิ
ตัง้แต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษา หากไม่สามารถบงัคบัเอาแก่ทรพัย์สนิเหล่านัน้ได้ทัง้หมด
หรอืแต่บางส่วน ใหบ้งัคบัเอาแก่ทรพัย์สนิอื่นของผู้ถูกกล่าวหาไดภ้ายในระยะเวลาสบิปี
นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสัง่ให ้
ตกเป็นของแผ่นดนิ 

ในกรณีทีม่คี าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลถงึทีสุ่ดแลว้ หากปรากฏว่ามกีารโอนหรอื
การกระท าใด ๆ เกี่ยวกบัทรพัย์สนิก่อนหรอืหลงัมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่อนัเป็นเหตุให ้
ไม่ สามารถบังคับคดี เอากับท รัพ ย์สินที่ ถู กศาลสั ง่ ให้ตก เป็นของแผ่นดิน ได ้ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนการโอนนั ้นได ้ 
หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนนัน้ได้เพราะเหตุแห่งการแปลงสภาพหรือเหตุอื่น 

ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๘๔ โดยอนุโลม 
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๒๖๐ 

หมวด ๖ 

การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

   
 

มาตรา ๑๒๖  นอกจากเจ้าพนักงานของรฐัที่รฐัธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะแล้วหา้มมใิห้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ และเจ้าพนักงานของรฐัที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ด าเนินกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สญัญาหรอืมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบัหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้พนักงาน
ของรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัิหน้าทีใ่นฐานะที่เป็นเจา้พนักงานของรฐัซึ่งมอี านาจไม่ว่าโดยตรงหรอื
โดยออ้มในการก ากบั ดแูล ควบคุม ตรวจสอบ หรอืด าเนินคด ี

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทที่เข้าเป็นคู่สญัญากับ
หน่วยงานของรฐัทีเ่จา้พนกังานของรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้พนักงานของรฐั
ซึ่ งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกิน
จ านวนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๓) รบัสมัปทานหรอืคงถือไว้ซึ่งสมัปทานจากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ อนัมลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน 
หรอืเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ ้นส่วนหรือบริษ ัทที่รบัสมัปทานหรือเข ้าเป็น
คู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนกังานของรฐัซึง่มอี านาจไม่ว่าโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในการก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรอืด าเนินคด ีเวน้แต่จะเป็นผูถ้อืหุ้น
ในบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัไม่เกนิจ านวนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๔) เขา้ไปมส่ีวนไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตวัแทน พนักงาน หรอื
ลูกจา้งในธุรกจิของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบั ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบของ
หน่วยงานของรฐัที ่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั ้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น 
เจา้พนักงานของรฐั ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้อาจขดัหรอืแย้ง 
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรอืประโยชน์ทางราชการ หรอืกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนักงานของรฐัผูน้ัน้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ตามวรรคหนึ่งดว้ยโดยใหถ้อืว่าการด าเนินกจิการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกจิการของ
เจา้พนักงานของรฐั เวน้แต่เป็นกรณีทีคู่่สมรสนัน้ด าเนินการอยู่ก่อนทีเ่จา้พนักงานของรฐั
จะเขา้ด ารงต าแหน่ง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๒๖๑ 

คู่สมรสตามวรรคสองใหห้มายความรวมถงึผูซ้ึง่อยู่กนิกนัฉันสามภีรยิาโดยมไิด้
จดทะเบยีนสมรสดว้ย  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องด าเนินการไม่ให้มี
ลกัษณะดงักลา่วภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

 

มาตรา ๑๒๗  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
ด าเนนิการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๑๒๘  ห้ามมใิห้เจ้าพนักงานของรฐัผู้ใดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด
อนัอาจค านวณเป็นเงนิไดจ้ากผูใ้ด นอกเหนือจากทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัควรไดต้าม
กฎหมาย กฎ หรอืขอ้บงัคบัที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคบักับการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุพการ ีผูส้บืสนัดาน หรอืญาตทิีใ่หต้ามประเพณี หรอืตามธรรมจรรยาตามฐานานุรปู 

บทบญัญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคบักับการรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ของผูซ้ึง่พน้จากการเป็นเจา้พนักงานของรฐัมาแลว้ยงัไม่ถงึสองปีดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๙  การกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัิในหมวดนี้ ใหถ้ือว่าเป็น
การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุตธิรรม 

 

หมวด ๗ 

การส่งเสรมิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

   
 

มาตรา ๑๓๐  ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัที่ไม่ต้องยื่นบญัชีทรพัย์สินและหนี้สินตาม
มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๕๘ ยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัทีต่นสงักดัหรอืปฏบิตังิานอยู่  ทัง้นี้ ตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

บทบญัญัตติามวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักับเจา้หน้าที่ของรฐัที่มไิดม้เีงนิเดือนและ
ต าแหน่งประจ า 
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๒๖๒ 

ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ งด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง  
ใหย้ื่นบญัชทีรพัยส์นิส าหรบัต าแหน่งทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประจ าเพยีงต าแหน่งเดยีว 

บญัชีทรพัย์สินและหนี้ส ินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรกัษาไว้ที่หน่วยงาน
ของรฐัที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้สงักัดอยู่ และให้ถือเป็นความลบัในราชการที่จะเปิดเผยมไิด ้
เวน้แต่จะส่งมอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องขอ หรอื
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ผู ้ด ารงต าแหน่งนัน้ต้องยื่นบญัชทีรพัย์สนิและ
หนี้สนิตามมาตรา ๑๐๓ หรอืเมื่อมกีรณีทีจ่ะตอ้งด าเนินการสอบสวนทางวนิัยแก่เจา้หน้าที่
ของรฐัผูน้ัน้ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัย้ายไปสงักัดหน่วยงานของรฐัแห่งใหม่ ให้หน่วยงาน
ของรฐัที่ผูน้ัน้สงักดัอยู่เดมิส่งมอบบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิของผูน้ัน้ให้แก่หน่วยงานของรฐั 
ที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ไปสงักดัใหม่  ทัง้นี้  ภายในสามเดอืนนับแต่วนัที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ 
พน้จากหน่วยงานของรฐันัน้ 

ระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลกัเกณฑ์ วธิกีารยื่นและการเก็บรกัษาบญัชี
ทรพัย์สนิและหนี้สนิตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้อง
ค านึงถงึการตรวจสอบได ้ความสะดวก และไม่สรา้งภาระจนเกนิจ าเป็น ในพระราชกฤษฎกีา
ดงักล่าวจะยกเวน้เจา้หน้าทีข่องรฐัทีจ่า้งมาเป็นการชัว่คราวหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐับางประเภท 
ใหไ้ม่ตอ้งยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิตามวรรคหนึ่งกไ็ด ้

ใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก 

มาตรา ๑๓๑  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มี
มาตรการคุ้มครองช่วยเหลอืแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสยีหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ผูใ้หถ้อ้ยค าหรอืผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้มลูใดเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหค้วามคุม้ครองช่วยเหลอืแก่บคุคลดงักล่าว โดยใหน้ า
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหอ้ านาจของ
รฐัมนตรตีามกฎหมายดงักล่าวเป็นอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการด าเนินการ
ดงักล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจก าหนดมาตรการอื่นใดที่สมควรเพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัแก่ผูท้ีจ่ะต้องไดร้บัการคุม้ครองช่วยเหลอื และมอี านาจสัง่ใหเ้จ้าพนักงาน
ต ารวจหรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นช่วยด าเนินการตามทีจ่ าเป็นได ้

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องได้รบัความยินยอมจากผู้ที่จะได้รบัความ
คุม้ครองหรอืช่วยเหลอืก่อน 

ในกรณีเกดิความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย อนามยั ชื่อเสยีง ทรพัย ์สนิ  
หรอืสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรอืคู่สมรส ผูบุ้พการ ีผูส้บืสนัดาน 
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๒๖๓ 

หรือบุคคลอื่นที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดงักล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญา 
โดยเจตนา เนื่ องจากการด าเนินการหรือการให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลนัน้หรือทายาทมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อขอรบัค่าทดแทนเท่าที่จ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดอีาญาดว้ย 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นว่าการด าเนินการหรอืให้ถ้อยค า หรอืแจ้งเบาะแสหรอืขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างยิง่ และสมควรได้รบัยกย่องให้
เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรฐัและประชาชนโดยทัว่ไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนและระดบัต าแหน่งใหแ้ก่บุคคลนัน้
เป็นกรณีพิเศษ  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๓๒  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๓๕ ผู้ใดแจ้งถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแส
แก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืพนักงานเจา้หน้าที่ใหท้ราบว่ามกีารกระท าความผดิตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้  ถ้าได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รบัความคุ้มครอง
ไม่ต้องรบัผดิ ทัง้ทางแพ่งและทางอาญา 

 

มาตรา ๑๓๓  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานของรฐั 
เมื่อบุคคลนัน้ร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยงัคงปฏิบตัิหน้าที่ในสงักดัเดมิต่อไป 
อาจถูกกลัน่แกล้งหรอืได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอนัเนื่องจากการกล่าวหาหรือ 
การใหถ้อ้ยค าหรอืแจง้เบาะแสหรอืขอ้มูลนัน้และคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแลว้เหน็
ว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่ อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้ เสนอต่อ
นายกรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาสัง่การให้ได้รบัความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่
เห็นสมควรต่อไป และอาจเสนอให้มีการก าหนดต าแหน่งและสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อ
คุม้ครองบุคคลนัน้ในหน่วยงานของรฐัอื่นที่ไม่ต ่ากว่าระดบัและต าแหน่งทีบุ่คคลดังกล่าว
เคยด ารงต าแหน่งอยู่เดมิ 

 

มาตรา ๑๓๔  ในกรณีที่เจา้พนักงานของรฐัผู้ใดมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกับการกระท า
ความผิด เพราะถูกผู้บังคับบัญชาสัง่การให้ท า ถ้าได้ท าหนังสือโต้แย้งหรือให้
ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนค าสัง่หรอืใหย้นืยนัค าสัง่แล้วหรอืไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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๒๖๔ 

ทราบถึงเบาะแส ขอ้มูล หรอืขอ้เท็จจรงิภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้กระท าการนัน้  
ใหเ้จา้พนักงานของรฐัผูน้ัน้ไม่ตอ้งรบัโทษ 

 

มาตรา ๑๓๕  บุคคลใดซึ่งมส่ีวนเกี่ยวขอ้งในการกระท าความผดิกบัเจ้าพนักงาน
ของรฐั หากได้ให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอนัเป็นสาระส าคญัในการที่จะ 
ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการวนิิจฉัยชี้มูลการกระท าผดิของเจา้พนักงานของรฐัรายอื่น
หรอืผู้ถูกกล่าวหารายอื่นนัน้ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นัน้ไว้เป็น
พยานโดยไม่ด าเนินคดกีไ็ด้  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลตามวรรคหนึ่งไว้เป็นพยานแล้ว  
ห้ามมิให้ด าเนินคดีอาญาหรือด าเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนัน้  
และบุคคลนัน้อาจได้รบัความช่วยเหลือได้ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด เว้นแต่บุคคลนัน้ 
ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงือ่นไขการกนัไวเ้ป็นพยานตามวรรคหนึ่ง 

การคุ้มครองตามวรรคสอง ย่อมได้รบัความคุ้มครองทัง้ต าแหน่งของพยานที่
ด ารงอยู่และการเลื่อนขัน้เงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย เว้นแต่บุคคลนั ้น 
ไม่สมควรได้รบัการคุ้มครองเมื่อค านึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระท าผิดแล้ว 
หรอืฝ่าฝืนเงือ่นไขการกนัไวเ้ป็นพยาน 

 

มาตรา ๑๓๖  เมื่อผู้บงัคบับญัชาของเจา้พนักงานของรฐัมคี าสัง่ให้ด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยแก่เจ้าพนักงานของรฐัในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ให้แจ้งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าสัง่  ในกรณีเช่นนั ้น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสัง่ให้ผู้บังคับบัญชารายงานความคืบหน้าและผลของการ
ด าเนินการ หรอืจะให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการต่อไปก็ได้ และ 
ใหน้ าความในมาตรา ๖๖ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓๗  ในการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิกรณีทีม่กีารกล่าวหาว่าเจา้พนักงานของ
รฐัร ่ารวยผิดปกติ หากผู้ใดชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาหรอืผู้ถูกตรวจสอบ รวมทัง้ตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือ
ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวเป็นผลใหท้รพัยส์นิทีร่ ่ารวยผดิปกตนิัน้ตกเป็นของแผ่นดนิโดยค าสัง่ถงึ
ที่สุดของศาลแล้ว ผู้นัน้อาจได้เงนิรางวลัจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตกิไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๒๖๕ 

 

หมวด ๘ 

ความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 

   
 

มาตรา ๑๓๘  ในการด าเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีน้าทีแ่ละอ านาจในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการเพื่อให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหว่างประเทศในการต่อตา้นการทุจรติ 

(๒) ด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศในคดทีุจรติ 
ในกรณีที่ผู ้ประสานงานกลางตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการหรอืพิจารณาให้ความช่วยเหลอืกับ
ต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่ค าร้องขอความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

 

มาตรา ๑๓๙  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมกีารกล่าวหา
หรือไม่ ว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ หรือ
มาตรา ๑๗๖ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานต่างประเทศที่มี
หน้าทีแ่ละอ านาจรบัไปด าเนินคดตีามกฎหมายของประเทศนัน้กไ็ด ้ ทัง้นี้ ในการประสาน
ความร่วมมอืระหว่างประเทศใหด้ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๑๔๐  เมื่อมกีารร้องขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อให้ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรฐัต่างประเทศเจา้หน้าทีข่ององค์การระหว่างประเทศ หรอืบุคคลใด ว่ามกีารกระท า
ความผดิตามมาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖ หรอืมาตรา ๑๗๗ 
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจไต่สวนและวนิิจฉัยหรอืด าเนินการอื่นตามทีไ่ดร้บัการ
รอ้งขอได ้

ความผดิตามมาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖ 
และมาตรา ๑๗๗ ถา้ผูม้สีญัชาตไิทยหรอืเจา้พนักงานของรฐัเป็นผูก้ระท า หรอืกระท าต่อ
ผู้มสีญัชาติไทยหรอืเจ้าพนักงานของรฐั แม้จะกระท านอกราชอาณาจกัรจะต้องรับโทษ 
ในราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวน และมีความเห็นหรือ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๒๖๖ 

วนิจิฉยัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ได ้ ทัง้นี้ การประสานความร่วมมอืเพื่อ
ประโยชน์แห่งการไต่สวนและมคีวามเหน็หรอืวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหน้ าความในมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ 
และมาตรา ๘๕ มาใชบ้งัคบักบัทรพัย์สินทีต่้องรบิด้วยโดยอนุโลม แต่มใิหน้ าบทบญัญตั ิ
ทีบ่ญัญตัใิหท้รพัยส์นิทีร่บิตกเป็นของแผ่นดนิมาใชบ้งัคบั  ในกรณีเช่นนัน้ การด าเนินการ
กบัทรพัยส์นิทีร่บิใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงกบัประเทศทีร่อ้งขอ 

 

หมวด ๙ 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๑๔๑  ให้มสี านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิเรยีกโดยย่อว่า “ส านักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการและมฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
รบัผดิชอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๑๔๒  ส านักงานมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบงานธุรการ และด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุ

ภารกจิและหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
และกฎหมายอื่น 

(๒) อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมอื ส่งเสรมิ และสนับสนุน
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 

(๔) ด าเนินการหรอืจดัให้มกีารรวบรวม วเิคราะห์ ศกึษาวจิยั และเผยแพร่
ขอ้มูลและความรูเ้กี่ยวกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบและอนัตรายของการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน 

(๕) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตวักนัเพื่อมส่ีวนร่วมในการรณรงค ์
ใหค้วามรู ้ต่อตา้น หรอืชีเ้บาะแส ตามกลไกทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดตามมาตรา ๓๓ 

(๖) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ หรอืเจา้พนักงานของรฐั หรอืภาคเอกชน เกี่ยวกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
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๒๖๗ 

(๗) จัดท าระบบสารสนเทศของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ในระหว่างการ
ด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช . ซึ่ งอย่างน้อยต้องระบุผู้ร ับผิดชอบและ 
ความคบืหน้าของการด าเนินการของแต่ละเรื่อง เพื่อกรรมการจะไดต้รวจสอบไดต้ลอดเวลา 

(๘) ปฏบิตักิารอื่นตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

ในการด าเนินการตาม (๖) ส านักงานตอ้งตอบขอ้หารอืภายในสามสบิวนั เวน้แต่
ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นอนัไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาดงักล่าว ประธาน
กรรมการอาจขยายระยะเวลาออกไปตามทีจ่ าเป็นไดแ้ต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิเกา้สบิวนั 

มาตรา ๑๔๓  ในการก ากบัดูแลส านักงาน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจ
ออกระเบยีบหรอืประกาศในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การจดัแบ่งส่วนงานภายในของส านักงาน และขอบเขตหน้าทีข่องส่วนงาน
ดงักล่าว 

(๒) การบรหิารและจดัการการเงนิและทรพัย์สนิ การงบประมาณ และการพสัดุ
ของส านักงาน 

(๓) การวางระเบยีบว่าดว้ยการจดัท า การเปิดเผย การเผยแพร่ การเกบ็รกัษา 
และการท าลายเอกสารและขอ้มลูทีอ่ยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
ส านักงาน  ทัง้นี้ ในการเผยแพร่ขอ้มลูใหจ้ดัท าส าหรบัคนพกิารทีจ่ะสามารถเขา้ถงึไดด้ว้ย 

(๔) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและ
ทรพัยส์นิ รวมทัง้การจ าหน่าย การมอบหมายใหผู้อ้ื่นเกบ็รกัษา หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง 
ค่าใชจ้่ายอื่น และค่าตอบแทนของพยานบุคคลหรอืผูซ้ึ่งช่วยปฏบิตัหิน้าทีต่ามค ารอ้งขอ
ของพนักงานเจา้หน้าที ่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

(๖) วางระเบยีบเกีย่วกบัการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะบุคคล 
เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืส านักงานในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ม่ใช่การไตส่วน 
และก าหนดเบีย้ประชุมใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ดงักล่าว 

(๗) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการก าหนดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการไต่สวนตาม
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง และคณะอนุกรรมการตาม 
มาตรา ๓๓ วรรคสาม 

การด าเนินการตาม (๑) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
ความคล่องตวั 
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๒๖๘ 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและ 
เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๑๔๔  ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบรหิารงานบุคคลของ
ส านักงาน ท าหน้าทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของส านักงาน มอี านาจออกระเบยีบ
หรอืประกาศในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การก าหนดต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เงนิเพิ่มพิเศษส าหรบัต าแหน่ง และ
ค่าตอบแทนหรอืสทิธแิละประโยชน์อื่นของเลขาธกิาร ขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจา้งของส านักงาน 

(๒) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตัง้ การโอน การถอดถอน คุณสมบตัแิละ
ลกัษณะต้องหา้ม การก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม สมรรถภาพ การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน การด าเนินการสอบสวนทางวนิัย การออกจากต าแหน่ง การรอ้งทุกขแ์ละ
การอุทธรณ์การลงโทษ และการอื่นใดอนั เกี ่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลส าหรบั
เลขาธกิาร ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน รวมทัง้วธิกีารและ
เงือ่นไขในการจา้งพนักงานราชการและลูกจา้งของส านักงาน 

(๓) การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการใน
ต าแหน่งของขา้ราชการของส านักงาน 

(๔) วนัเวลาท างาน วนัหยุดราชการตามประเพณี และวนัหยุดราชการประจ าปี 

(๕) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ เลขาธกิาร 
ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งของส านักงาน 

(๖) การจ้างและการแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็น
ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของส านักงาน  
รวมตลอดทัง้ค่าจา้งหรอืคา่ตอบแทนอื่นใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

(๗) การจดัสวสัดกิารหรอืการสงเคราะห์อื่นแก่เลขาธกิาร ขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจา้งของส านักงาน 

(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ
ส านักงาน 

การก าหนดต าแหน่งตาม (๑) อย่างน้อยต้องก าหนดให้มตี าแหน่งผู ้ช ่วย
พนักงานไต่สวนและพนักงานไตส่วน โดยผูช้่วยพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวนตอ้ง
มคีุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามมาตรา ๑๔๖ (๑) ดว้ย 
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๒๖๙ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่งใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจดัการ  
หรอืดา้นการงบประมาณ จ านวนไม่เกินสามคนร่วมเป็นกรรมการ โดยใหเ้ลขาธกิารเป็น
กรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตัง้ขา้ราชการส านักงานจ านวนไม่เกนิสามคนเป็น
ผูช้่วยเลขานุการ  ทัง้นี้ อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อก ากบัดูแลหรอืพจิารณาค ารอ้ง
ทุกขห์รอืค าอุทธรณ์ทีเ่ป็นอสิระ และอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตัิการใด ๆ 
ตามที่ได้รบัมอบหมาย หรอืท าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการสามญัประจ ากระทรวงตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนดว้ยกไ็ด ้โดยมอีงค์ประกอบและหน้าทีแ่ละ
อ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง
บรหิารงานบุคคลของส านักงานก าหนด 

ในการออกระเบยีบหรอืประกาศเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  
ให้ค านึงถึงความเที่ยงธรรม ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร โดยเฉพาะการก าหนดตาม (๑) 
ต้องค านึงถงึค่าครองชพีและความเพยีงพอในการด ารงชพี และภาระความรบัผดิชอบที่
แตกต่างกนัของขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งแต่ละสายงานและระดบัดว้ย 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม  
และเมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนมาใช้บงัคบักบัวนิัยและการ
ลงโทษทางวนิัยแก่พนักงานเจา้หน้าทีด่ว้ยโดยอนุโลม 

การปฏิบัติห น้ าที่ องค์กรกลางบริห ารงานบุ คคลของส านั กงาน  และ
คณะอนุกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ให้มีสิทธิได้รบัค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ 
อ.ก.พ. วสิามญั แลว้แต่กรณี 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการน ากฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม ค าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง “คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง
บรหิารงานบุคคลของส านักงาน ป.ป.ช.” และค าว่า “ส่วนราชการที่มหีวัหน้าส่วนราชการ
รบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร”ี ใหห้มายถงึ “ส านักงาน ป.ป.ช.” 

 

มาตรา ๑๔๕  ข้าราชการส านักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รบับรรจุและแต่งตัง้ 
ใหเ้ป็นขา้ราชการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการและให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 
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๒๗๐ 

การจ่ายเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีก่ าหนด 

 

มาตรา ๑๔๖  ต าแหน่งของขา้ราชการส านักงานใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด โดยใหจ้ าแนกประเภทต าแหน่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการส านักงาน สาขากระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้
ส าเรจ็การศกึษาระดบัตัง้แต่ปรญิญาโททางกฎหมายขึน้ไป หรอืสอบไล่ไดเ้ป็นเนตบิณัฑติ
ตามหลกัสูตรของส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา หรอืส าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมายและปรญิญาสาขาอื่นอนัจะยงัประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน
ของส านักงาน  ทัง้นี้ จะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ในการไต่สวนและ
วินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการด าเนินคดีในชัน้ศาล  
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๒) ขา้ราชการส านักงานประเภททัว่ไป ให้จ าแนกประเภทต าแหน่งตามสาขา
อาชพีและตามภารกจิของลกัษณะงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ทัง้นี้ โดยจะมตี าแหน่งประเภท
วชิาการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนดว้ยกไ็ด ้

ใน ส่วนของต าแห น่งทางบริหารตาม  (๑ ) และ (๒ ) ให้ เป็น ไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตัง้เลขาธกิาร รองเลขาธกิาร ผู้ช่วยเลขาธิการ 
และผู้ด ารงต าแหน่งระดับผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าในส านักงานให้เป็น
หัวหน้าพนักงานไต่สวนด้วยก็ได้  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๔๗  มาตรฐานทางจรยิธรรมทีก่ าหนดตามมาตรา ๑๔๔ (๒) ต้องระบุดว้ย
ว่าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจะตอ้งไดร้บัโทษอย่างใด 

ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่าขา้ราชการหรอืลูกจา้ง
ของส านักงานผู้ใดกระท าการใดโดยไม่สุจริตหรอืเอื้อประโยชน์หรอืกลัน่แกล้งผู้ใดใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ด าเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนัน้ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ยา้ยผูน้ัน้ใหพ้น้จากต าแหน่งหน้าทีห่รอืจากทอ้งทีท่ีผู่น้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ทนัท ี

ใหน้ าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบ้งัคบัแก่เลขาธิการดว้ยโดยอนุโลม 
โดยใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจสัง่ใหห้ยุดปฏบิตัหิน้าทีไ่วพ้ลางก่อนได ้

 

มาตรา ๑๔๘  ใหส้ านักงานมเีลขาธกิารเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้ง
ของส านักงานและรบัผิดชอบการปฏิบตัิงานของส านักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 
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๒๗๑ 

ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะก าหนดให้มีรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ  
หรอืต าแหน่งอื่นทีเ่ทยีบเท่า เป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริาชการดว้ยกไ็ด ้

วธิกีารไดม้าซึง่เลขาธกิารใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เมื่อมกีรณีที่จะแต่งตัง้เลขาธกิาร รองเลขาธกิาร หรอืต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ต่อไป 

 

มาตรา ๑๔๙  เลขาธกิารต้องเป็นผู้มคีวามซื่อสตัย์สุจรติเป็นทีป่ระจกัษ์ ปฏบิตัิ
หน้าที่และใช้อ านาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง มีจริยธรรมที่ด ี 
และปราศจากอคติทัง้ปวง และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัจะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏบิตังิานของส านักงานตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เลขาธกิารมวีาระการด ารงต าแหน่งห้าปีนับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ และให้ด ารง
ต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 

มาตรา ๑๕๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธกิารพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พน้จากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ า เหน ็จบ านาญขา้ราชการ  
หรอืเพราะขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๑๔๔ (๒) 

(๓) ลาออก 

(๔) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อน าความกราบบงัคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต าแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน ตาม
ระเบยีบหรอืประกาศทีอ่อกตามมาตรา ๑๔๔ (๒) 

กรณีทีเ่ลขาธกิารพน้ต าแหน่งตามวาระแต่ยงัไม่พน้จากราชการตามกฎหมายว่า
ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหนึ่ง (๓) 
และ (๔) ใหบุ้คคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาประจ าส านักงาน หรอืต าแหน่งอื่นใดซึ่ง
มตี าแหน่งเทยีบเท่า 

 

มาตรา ๑๕๑  เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
โดยทัว่ไปของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหม้หีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๒๗๒ 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ โอน ถอดถอน เลื่อน เงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง ลงโทษทางวนิัย
ขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้งของส านักงาน ตลอดจนใหข้า้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั ้งนี้  ตามระเบียบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๔๔ (๒) 

(๒) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขดักบัระเบยีบ
หรอืประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓) หน้าทีแ่ละอ านาจตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้
หรอืกฎหมายอื่น และตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๕๒  ในกิจการของส านักงานที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
ใหเ้ลขาธกิารเป็นผูแ้ทนของส านักงาน  เพื่อการนี้ เลขาธกิารจะมอบอ านาจให้บุคคลใด
ปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทัง้นี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกจิการส าคญัเกี่ยวกบัการงบประมาณ
ของส านักงาน และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบตัิภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ใหเ้ลขาธกิารขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก่อน 

 

มาตรา ๑๕๓  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัสรร
เป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห ็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได ้รบัการ
จดัสรรให้ไม่เพยีงพอ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอค าขอแปรญตัตติ่อคณะกรรมาธกิาร
พจิารณางบประมาณของสภาผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แจง้ใหค้ณะรฐัมนตรทีราบถงึรายไดแ้ละทรพัยส์นิทีม่อียู่ดว้ย 

 

มาตรา ๑๕๔  เมื่ อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิตามมาตรา ๑๕๓ ใชบ้งัคบัแลว้ ใหส้ านักงาน
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 
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๒๗๓ 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการเฉพาะกรณี 

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบญัชกีลาง โดยให้ระบุจ านวนเงนิที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสาม
เดอืน และใหก้รมบญัชกีลางสัง่จ่ายเงนิใหแ้ก่ส านักงานภายในสามวนัก่อนวนัขึ้นงวดใหม่ 
แต่ ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็ นต้องใช้เงินมากกว่าที่ ได้แจ้งไว้ในงวดใด  
ใหก้รมบญัชกีลางจ่ายใหต้ามทีส่ านักงานรอ้งขอ 

 

มาตรา ๑๕๕  ทรพัย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรบัผิดแห่งการบังคบัคดี
และผูใ้ดจะยกอายุความขึน้เป็นขอ้ต่อสูม้ไิด ้

มาตรา ๑๕๖  ใหส้ านักงานจดัท างบดุล งบการเงนิ และบญัชที าการ ส่งผูส้อบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

ใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองส านักงาน โดยใหท้ าการ
ตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของส านักงาน โดยแสดงใหเ้หน็ดว้ยว่าการ
ใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั ได้ผลตามเป้าหมาย มปีระสทิธภิาพ 
เกิดผลสมัฤทธิ ์และคุ้มค่าเพียงใดแล้วท ารายงานเสนอผลการสอบบญัชตี่อรฐัสภาและ
คณะรฐัมนตรโีดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๑๕๗  ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบดิ 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่ าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ ์ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใหก้รรมการ 
กรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจา้หน้าที ่ม ีใช ้
และพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยุทธภัณฑ์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องเพื่อความ
ปลอดภัยเท่าที่จ าเป็น  ทัง้นี้ การมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
ยุทธภณัฑ ์และอปุกรณ์เกีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๕๘  ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการกองขึน้ไป ผู้ช่วย
พนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งมี
ต าแหน่งและหน้าทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิ มหีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิ
และหนี้สนิของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้ทรพัย์สนิทีม่อบหมาย
ให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรพัย์สินและ
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๒๗๔ 

หนี้สนิ ในการตรวจสอบดงักล่าว เพื่อให้เกดิธรรมาภบิาลและเป็นการป้องกนัการขดักนั
แห่งผลประโยชน์ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดระเบียบมอบหมายให้พนักงาน
เจา้หน้าทีด่ าเนินการตรวจสอบบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิเป็นการเฉพาะกไ็ด ้

ใหน้ าความในมาตรา ๔๓ มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินคดกีบับุคคลตามวรรคหนึ่ง
ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๕๙  เพื่ อให้ เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกัน 
แหง่ผลประโยชน์ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าพนักงานเจา้หน้าทีร่ ่ารวย
ผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอง หรือจะแต่งตัง้
คณะกรรมการไต่สวนกไ็ด ้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัส านวนการไต่สวน 

 

มาตรา ๑๖๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดนิว่า ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิไดด้ าเนินการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
มพีฤตกิารณ์อนัเป็นการทุจรติต่อหน้าที ่จงใจปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใชอ้ านาจขดัต่อบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมายแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
การไต่สวนเบื้องต้นของผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดินจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจา้หน้าที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแจ้งพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ว้่าการตรวจเงิน
แผ่นดนิยุตกิารด าเนินการและส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวนเอง
ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ต่อไปก็ได้ และเมื่อด าเนินการเป็นประการ
ใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย 

ในกรณีที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห ็นควรให ้ผู ้ว ่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นต่อไป เมื่อผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิไดส่้งส านวนการไต่สวน
เบื้องต้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาวนิิจฉัยโดย 
ให้ถือส านวนการไต่สวนเบื้องต้น เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิจดัท าขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๑๖๑  ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติประจ าจงัหวัด เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดั” เป็นส่วน
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๒๗๕ 

ราชการในสงักดัส านักงาน มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการตรวจสอบเบื้องต้น การยื่น
บญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิ การตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิ และหน้าที่และอ านาจอื่น
ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานก าหนด แต่ไม่รวมถงึหน้าทีแ่ละอ านาจในการ
ไต่สวนเบื้องต้น เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติมอบหมายให้ด าเนินการไต่สวน
เบื้องต้นเฉพาะกรณี โดยมผีู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั เป็นหวัหน้า 
ส่วนราชการระดบัจงัหวดั 

เพื่อประโยชน์ในการบรหิารราชการส านักงานใหจ้ดัตัง้ส านักงาน ป.ป.ช. ภาคตาม
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบสองภาค และให้มีหัวหน้า
ส านักงาน ป.ป.ช. ภาคเป็นผู้บังคับบัญชารบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
เลขาธกิาร 

ส านักงาน ป.ป.ช. ภาคมีหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนเบื้องต้น ก ากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั และมีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานก าหนด 

 

หมวด ๑๐ 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ

   
 

มาตรา ๑๖๒  ให้จัดตัง้กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขึ้นในส านักงานเรยีกโดยยอ่ว่า “กองทุน ป.ป.ช.” มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั 
และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกัน 
การทุจรติ 

(๒) เป็นค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืและคา่ทดแทนตาม
มาตรา ๑๓๑ และเงนิรางวลัตามมาตรา ๑๓๗ 

(๓) ใช้จ่ายในการคุม้ครองการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ 
หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา ๔๑ 

(๔) ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั
ทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจเกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
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๒๗๖ 

มาตรา ๑๖๓  กองทุน ป.ป.ช. ประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลจดัสรรเพื่อสมทบเขา้กองทุน ป.ป.ช. 
(๒) ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน ป.ป.ช. 
เงินและทรัพย์สินที่ เป็นของกองทุน ป.ป.ช. ไม่ อยู่ ในบังคับที่ต้องน าส่ ง

กระทรวงการคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณ 

เงนิและทรพัย์สินของกองทุน ป.ป.ช. ให้น าไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์  ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๖๔  การรบัเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรพัย์สินของ
กองทุน ป.ป.ช. และการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 

มาตรา ๑๖๕  หน้าที่และอ านาจในการบรหิารและการจัดการกองทุน ป.ป.ช.  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย 
ต้องก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เพื่อดูแลรบัผิดชอบในการรบัและจ่าย
เงนิกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ และคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. ดงักล่าวอย่าง
น้อยตอ้งมผีูแ้ทนของหน่วยงานของรฐัทีม่ใิช่ส านักงาน หนึ่งคน ผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ หนึ่งคน 

 

มาตรา ๑๖๖  ภายในเก้าสบิวนันับจากวนัสิ้นปีงบประมาณ ให้กองทุน ป.ป.ช. 
ส่งรายงานการเงินของกองทุน ป.ป.ช. ในปีที่ ล่วงมาแล้ว ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่อรายงานการเงนินัน้ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

 

หมวด ๑๑ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๑๖๗  ผู้มหีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดตามมาตรา ๒๘ (๓) กรรมการตามมาตรา ๔๒ หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามมาตรา ๑๕๘ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชรีายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ
ต่อคณะกรรมการ ป .ป .ช . หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี  ภายในเวลาที่
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๒๗๗ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก าหนด หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิ
หรือหนี้ สินด้วยข้อความอัน เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖๘  เจ้าพนักงานของรฐัผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

กรณีความผดิตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ถ้าพสิจูน์ไดว้่าเจา้พนักงานของรฐันัน้
รู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรฐันัน้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรบั 
ไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖๙  เจ้าพนักงานของรฐัผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๗๐  เจ้าพนักงานของรฐัผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๗๑  เจ้าพนักงานของรฐัผูใ้ดปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิอย่างใดใน
พฤตกิารณ์ทีอ่าจท าใหผู้อ้ื่นเชื่อวา่มตี าแหน่งหรอืหน้าที ่ทัง้ทีต่นมไิดม้ตี าแหน่งหรอืหน้าที่
นัน้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรอืปรบัตัง้แต่สองพนับาทถึงสองหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๗๒  เจ้าพนักงานของรฐัผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด 
ความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๗๓  เจา้พนักงานของรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ หรอืเจา้หน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ ผู้ใด เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรอืผู ้อื ่น โดยมชิอบ เพื ่อกระท าการหรอืไม ่กระท าการอย ่างใด 
ในต าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปี
ถึงยี่สบิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสีแ่สนบาท 
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๒๗๘ 

มาตรา ๑๗๔  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  
หรอืเจา้หน้าทีข่ององค์การระหว่างประเทศ กระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง 
โดยเห็นแก่ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรยีก รบั หรือยอมจะรบัไว้ก่อนที่ตน
ไดร้บัแต่งตัง้ในต าแหน่งนัน้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ 
และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสีแ่สนบาท 

 

มาตรา ๑๗๕  ผูใ้ดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดส าหรบั
ตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ 
เจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ หรอืเจา้หน้าทีข่ององคก์ารระหว่างประเทศ โดยวธิอีนัทุจรติ
หรอืผดิกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าที่ 
อนัเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิ
หนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๗๖  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้าพนักงานของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ หรอืเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวงิการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบันิติ
บุคคลใดและกระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนัน้ โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มี
มาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารกระท าความผดินัน้ นิตบิุคคล
นัน้มคีวามผดิตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกนิสองเท่าของ
ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทยและนิติบุคคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

บุคคลที่ม ีความเกี่ยวข ้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง
ผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจา้ง ตวัแทน บรษิทัในเครอื หรอืบุคคลใดซึ่งกระท าการเพื่อหรอื
ในนามของนิตบิุคคลนัน้ ไม่ว่าจะมหีน้าทีแ่ละอ านาจในการนัน้หรอืไม่กต็าม 

 

มาตรา ๑๗๗  ผูใ้ดขดัขวางกระบวนการยุตธิรรมตามพระราชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ในการ
สอบสวนหรอืไต่สวน ฟ้องรอ้ง หรอืด าเนินคด ีเพื่อมใิห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยถ้าเป็น
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๒๗๙ 

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสบิปี หรอืปรบัไม่เกนิ
สองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๑) ให้ ขอให้ หรอืรบัว่าจะให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่ผูเ้สยีหายหรอื
พยานเพื่อจูงใจให้ผู้นัน้ไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรือไม่ไปศาล
เพื่อให้ขอ้เท็จจรงิหรอืเบิกความ หรอืเพื่อให้ขอ้เท็จจรงิหรอืเบกิความอนัเป็นเท็จ หรือ
ไม่ใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืเบกิความในการด าเนินคดแีก่ผูก้ระท าความผดิ 

(๒) ใช้ก าลงับงัคบัขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขนืใจ หลอกลวง หรอืกระท าการอนัมิชอบ
ประการอื่นเพื่อมใิหผู้เ้สยีหายหรอืพยานไปพบเจา้พนักงานผูม้หีน้าทีแ่ละอ านาจเกีย่วขอ้ง
กบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรือไม่
ไปศาลเพื่อให้ข ้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรอืเพื่อให้ผู้นัน้ให้ขอ้เท็จจรงิหรอืเบกิความ 
อนัเป็นเทจ็ หรอืไม่ใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืเบกิความในการด าเนินคดแีก่ผูก้ระท าความผดิ 

(๓) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรอืไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข 
เปลีย่นแปลง ปกปิด หรอืซ่อนเรน้เอกสารหรอืพยานหลกัฐานใด ๆ หรอืปลอม ท า หรอืใช้
เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานใด ๆ อนัเป็นเทจ็ในการด าเนินคดแีก่ผูก้ระท าความผดิ 

(๔) ใช้ก าลงับงัคบั ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขนืใจ หรือกระท าการอนัมิชอบประการ
อื่นต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอยัการ หรือพนักงานสอบสวน  
เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท าอนัมิชอบด้วยหน้าที่  

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็น 
สองเท่าของโทษทีก่ าหนดไว ้

 

มาตรา ๑๗๘  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไต่สวน หรอืหวัหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามมาตรา ๑๑๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๗๙  ผูใ้ดไม่ปฏิบตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๑๒ 
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรบัรายวนัอีก 
วนัละหนึ่งพนับาทจนกว่าจะปฏบิตัติามค าสัง่ 
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๒๘๐ 

มาตรา ๑๘๐  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรอืข้อมูลที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๓๖ 

หากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา  
หรือชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือเปิดเผย
ทะเบยีนทีจ่ดัท าขึน้ตามมาตรา ๖๐ วรรคสี ่ผูน้ัน้ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหา้ปี 
และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 

มาตรา ๑๘๑  ผูใ้ดยกัยา้ย ท าใหเ้สยีหาย ท าลาย ซ่อนเรน้ เอาไปเสยี ท าใหสู้ญหาย 
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรพัย์สิน ที่หวัหน้าพนักงานไต่สวน คณะกรรมการไต่สวน  
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึดหรืออายัดไว้ หรือสัง่ให้ส่ง หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะ 
ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิสามแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๘๒  ผูใ้ดขดัขวางการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ 
เลขาธกิาร คณะกรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรอื
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ หรอืตามที่
กฎหมายอื่นก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ถ้าการขดัขวางการปฏบิตังิานตามวรรคหนึ่ง ไดก้ระท าโดยใชก้ าลงัประทุษรา้ย
หรอืขู่เขญ็ว่าจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๘๓  กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผู้ใดกระท าความผดิตามมาตรา ๑๘๐ หรอืกระท า
ความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีห่รอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ ต้องระวางโทษสอง
เท่าของโทษทีก่ฎหมายก าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้ และในกรณีที่บุคคลดงักล่าวปฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยขาดความเทีย่งธรรมใหถ้อืว่าเป็นการกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

 

มาตรา ๑๘๔  ผู้ใดแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ฟ้องเท็จหรอืเบิก
ความอนัเป็นเท็จต่อศาล  ทัง้นี้ เพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน ให้ได้รบัโทษหรือ
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๒๘๑ 

รบัโทษหนักขึ้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิเจด็ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนสีห่มื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๘๕  ให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
และกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อน
วนัที่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช ้บ ังค ับ ย ังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที ่แก้ไขเพิม่เต ิม หรอืพ ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๙ เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๑๙ (๓) ในส่วนที่เกี่ยวกบัการขาด
คุณสมบตัติามมาตรา ๙ และลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๘๖  ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บงัคบั ยงัคงเป็นเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ . ๒๕๔๒  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ หรอืพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าว 

 

มาตรา ๑๘๗  ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวัด 
ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช ้บงัคบั พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่พระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๘๘  ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ยังมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินต่อไปจนกว่า
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๒๘๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติตามพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้จะก าหนดเป็นอย่างอื่น และการยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิทีไ่ดย้ื่นไวแ้ล้ว
ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ .ศ . ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าเป็นการยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติได้มมีติว่า
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ หรอืจงใจยื่น
บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอื
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ไว้แล้วในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๘๙  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ .ศ . ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

บรรดาสทิธ ิหน้าที ่และความผกูพนัใด ๆ ทีส่ านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ มอียู่กบับุคคลใดในวนัก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติตามพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๙๐  ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้  ภาระผูกพัน 
ขา้ราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ มาเป็นของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ และให้ถือว่า
สิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรอืลูกจ้างดงักล่าวได้รบัตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสทิธแิละประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัต่อไปตามพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ เวน้แต่จะมรีะเบยีบทีอ่อกตามมาตรา ๑๔๔ (๑) ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 
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๒๘๓ 

 

มาตรา ๑๙๑  ใหก้ารถอดถอนจากต าแหน่งทีไ่ดด้ าเนินการตามหมวด ๕ การถอด
ถอนจากต าแหน่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ยงัคงมผีลอยู่ต่อไป และให้นับ
ระยะเวลาทีถู่กตดัสทิธใินการด ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืในการรบัราชการของผูถู้ก
ถอดถอนจากต าแหน่งนัน้ต่อเนื่องต่อไป 

 

มาตรา ๑๙๒  ในการด าเนินการตรวจรบัค ากล่าวหา แสวงหาขอ้เท็จจรงิและ
รวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัย และการด าเนินการ 
ให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร ่ารวยผิดปกติหรอืมีทรพัย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
บรรดาที่ด าเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้และใหด้ าเนินการต่อไป
ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ โดยถอืว่าพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ รวมทัง้บรรดา
ระเบียบ ข้อก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ที่ออกตามพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ หรอืมตขิองคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง
ที่ใช้บังคับอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคับ ยงัมีผล 
ใชบ้งัคบัอยู่ต่อไป  ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
จะมมีตใิหด้ าเนินการต่อไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามมาตรา ๔๘ เวน้แต่
ระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้วหรอืเหลือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ ให้นับระยะเวลา
เริม่ตน้ใหม่ตัง้แต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดใีนกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้มีมติให้ยื่นค าร้อง ค าฟ้องต่อศาล หรือมอบอ านาจให้พนักงาน 
ไต่สวนหรอืแต่งตัง้ทนายความใหฟ้้องคดแีทน หรอือยู่ระหว่างการด าเนินการส่งเรื่องให้
อยัการสูงสุด ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้แล้วในวนัก่อนวนัที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ ให้ เป็นอันใช้ ได้  และให้ด าเนินการต่อไปตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๒๘๔ 

เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาและพิพากษาของศาลส าหรบัคดทีี่ยื่นฟ้องหรือ
ยื่นค ารอ้งต่อศาลไวแ้ลว้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่จนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด 

 

มาตรา ๑๙๓  ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีซ่ึง่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นหวัหน้าพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน หรอืผูช้่วยพนักงานไต่สวน อยู่แล้วก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั คงด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่อไป แต่ส าหรบัพนักงานเจ้าหน้าที ่
ซึ่งด ารงต าแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่มคีุณสมบตัิตามมาตรา ๑๔๖ (๑) 
จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติก าหนด และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติแห่งชาตแิต่งตัง้เป็นผูช้่วยพนักงานไต่สวนหรอืพนกังานไต่สวน แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๙๔  บรรดาระเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ที่ออก
ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ หรอืมตขิองคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาติ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
ใชบ้งัคบั ใหย้งัมผีลใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญหรอืพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้  ทัง้นี้  จนกว่าจะมรีะเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืมตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ออกมายกเลกิหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

การด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ตามรฐัธรรมนูญที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวนัที่พระราชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี ้ใช ้บงัคบั ให ้การด าเนินการดังกล่าวมีผลต่อไปเท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้ง 
ต่อรฐัธรรมนูญหรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๙๕  ในระหว่างที่ยงัไม่มีการออกประกาศตามมาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) 
ให้น าหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัจ านวนการถอืหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจดัการหุ้นส่วนและ
หุ้นของรฐัมนตรีมาใช้บังคับกับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
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๒๘๕ 

ทุจรติแห่งชาตปิระกาศก าหนดโดยอนุโลม จนกว่าจะมกีารออกประกาศตามมาตรา ๑๒๖ (๒) 
และ (๓) ดงักล่าว 

การนับระยะเวลาตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสี่ ส าหรบัประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานของรฐัที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนด ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ ให้นับระยะเวลาตัง้แต่วันที่
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๙๖  บรรดาเรื่องกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ได้กระท าทุจรติต่อหน้าที ่
กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐด าเนินการไต่สวนและวนิิจฉัย
ความผดิเจา้หน้าทีข่องรฐัแทนคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตไิว้
แล้ว ก่อนวนัที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบัให้เป็นอนัใช้ได้ และให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะได้มีการมอบหมายตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๙๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสัง่ หรือมติตามมาตรา ๑๔๔ ให้น าบรรดาระเบยีบ ข้อก าหนด ข้อบงัคับ 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืมตทิี่ออกตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม หรอืตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ใช้บังคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ให้ยงัมผีลใช้บังคบัต่อไป  ทัง้นี้ จนกว่าจะมรีะเบยีบ ขอ้ก าหนด 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ออกมา
ยกเลกิหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

ให ้ขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติมสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืน เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัต าแหน่ง และค่าตอบแทนหรอืสทิธิ
ประโยชน์อื่นตามทีไ่ดร้บัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและ
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๒๘๖ 

ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ จนกว่าจะมกีารออกระเบยีบตาม
มาตรา ๑๔๔ (๑) ของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๙๘  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีดทีอ่า้งถงึเจา้หน้าทีข่องรฐัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ให้ถือว่าอ้างถึงเจา้พนักงานของรฐัตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๙๙  การด าเนินคดทีี่ด าเนินการกบัผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผู้บรหิารท้องถิ่น 
ผูช้่วยผู้บรหิารทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ในฐานะทีเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
ที่ด าเนินการอยู่ในศาลแล้ว ให้ศาลที่รบัไว้พิจารณามีอ านาจด าเนินการต่อไปจนกว่าคด ี
จะถงึทีสุ่ด โดยใหถ้อืเสมอืนว่าพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ยงัมผีลใช้บงัคบัอยู่ 

 

มาตรา ๒๐๐  ในวาระเริม่แรก เพื่อมใิหเ้กดิภาระเกนิสมควร ในการตราพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐ จะก าหนดการเริม่ใช้บงัคับกบัเจ้าหน้าที่ของรฐัแต่ละระดบั
หรอืแต่ละประเภทแตกต่างกนัตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๘๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ คือ 
โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ัญญตัหิน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตใินการจดัใหม้มีาตรการหรอืแนวทางทีจ่ะท าให้
การปฏิบตัิหน้าที่มีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล เกิดความรวดเร็ว สุจรติ และเที่ยงธรรม 
รวมทัง้ไดเ้ปลีย่นแปลงคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม ตลอดจนวาระการด ารงต าแหน่งไว ้
อกีทัง้ได้บญัญตัิใหร้ฐัมหีน้าทีส่่งเสรมิ สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอนัตราย 
ทีเ่กดิจากการทุจรติและประพฤตมิชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน และจดัใหม้มีาตรการ
และกลไกทีม่ปีระสทิธิภาพในการป้องกนัและขจดัการทุจรติและประพฤตมิชิอบดงักล่าว
อย่างเข้มงวดตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการสมควรบัญญัติกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขึน้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 

ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ๑๒ 

 

ขอ้ ๔  เพื่อประโยชน์ของการก าหนดต าแหน่งของผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สนิ
และหนี้สินให้ส านักงาน ป .ป .ช . เร่งด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสียใหม่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่นี้ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประกาศใชต้่อไป 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรฐัมนตรอีาจเสนอให้คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๖  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

 
๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๓๑๔ ง/หน้า ๔๒/๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
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๒๘๘ 

ระเบยีบ 

ว่าดว้ยการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

โดยที่มีความจ าเป็นต้องมีระเบียบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดไว ้

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
วงการ ในฐานะคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ จงึได้ก าหนด
ระเบยีบขึน้ไวโ้ดยศาลรฐัธรรมนูญไดพ้จิารณาความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญแลว้ดงันี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบียบว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

ขอ้ ๒๑๓  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง หมายความว่า 
(๑) นายกรฐัมนตร ี
(๒) รฐัมนตร ี
(๓) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๔) สมาชกิวุฒสิภา 
(๕) ขา้ราชการเมอืงอื่น 
(๖) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิทอ้งถิน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
“ข้าราชการเมืองอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา และรวมถงึบุคคลทีก่ฎหมายอื่นบญัญตัใิห้
เป็นขา้ราชการการเมอืง 

 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๔๑ ก/หน้า ๘/๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
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๒๘๙ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ ในฐานะคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิ

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในวงราชการ ในฐานะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

“เลขาธกิาร” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ ในฐานะส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

“เจา้พนักงาน” หมายความว่า เลขาธกิารและขา้ราชการในสงักดัส านักงาน 
“ทรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกต”ิ หมายความว่า การมทีรพัยส์นิในบญัชแีสดงรายการ

ทรพัยส์นิและหนี้สนิเพิม่ขึน้ผดิปกตเิกนิฐานะต าแหน่งหรอืหน้าที ่โดยพจิารณาจากรายได้
หรอืทรพัยส์นิทีไ่ดม้าและไม่สามารถแสดงไดว้่าทรพัยส์นิดงักล่าวนัน้ตนไดม้าโดยชอบ 

“ร ่ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมทีรพัย์สนิมาก หรอืเพิม่ขึ้นผิดปกติและ 
ไม่สามารถชีแ้จงต่อคณะกรรมการไดว้่าทรพัยส์นิดงักล่าวนัน้ตนไดม้าโดยชอบ 

“กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า กระบวนการแสวงหาและ
รวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการเพื่อทราบข้อเท็จจริงถึงมูลความผิดที่ถูก
กล่าวหา 

 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๔  การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 

ขอ้ ๕  การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการทีค่ณะกรรมการก าหนด 
การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั ้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว  
กรณีดงักล่าวนี้จะท าหนังสอืแจง้นัดเฉพาะกรรมการทีไ่ม่ไดม้าประชุมกไ็ด ้
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๒๙๐ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่ง
ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้

 

ขอ้ ๖  ประธานกรรมการมอี านาจหน้าทีด่ าเนินการประชุมและเพื่อรกัษาความ
เรยีบรอ้ยในการประชุม ใหป้ระธานมอี านาจออกค าสัง่ใด ๆ ตามความจ าเป็นได ้

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีแ่ทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนิ นการใด ๆ นอกจากการ
ด าเนินการประชุมใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๗  การลงมตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่ งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  

ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
 

ขอ้ ๘  ในการประชุมตอ้งมรีายงานการประชุมเป็นหนังสอื 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บนัทกึความเห็นแย้งพร้อมทัง้เหตุผลไว้ในรายงานการ

ประชุม และถา้กรรมการฝ่ายขา้งน้อยเสนอความเหน็แยง้เป็นหนังสอืกใ็หบ้นัทกึไวด้ว้ย 
 

ข้อ ๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกเอกสาร หรือ
หลกัฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรอืเรยีกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ตลอดจนขอให้ศาล 
พนักงานอยัการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอื
ราชการส่วนทอ้งถิน่ ด าเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพจิารณาได ้

คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มอบหมาย 

 

หมวด ๒ 
การแสดงบญัชรีายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

   
 

ข้อ ๑๐  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง ใหท้ าตามแบบและรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 
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๒๙๑ 

ขอ้ ๑๑  ทรพัย์สนิและหนี้สนิทีผู่ด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง คู่สมรส และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต้องแสดงรายการ ให้รวมถึงทรพัย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ  
และทีม่ไิดอ้ยู่ในความครอบครองของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

 

ขอ้ ๑๒  บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ ให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบ
ซึ่งเป็นส าเนาหลกัฐานที่พิสูจน์ความมอียู่จรงิของทรัพย์สนิและหนี้สินดงักล่าว รวมทัง้
ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีทีผ่่านมา และผูย้ื่นต้อง
ลงลายมอืชื่อรบัรองความถกูตอ้งก ากบัไวใ้นบญัชแีละส าเนาหลกัฐานทีย่ื่นไวทุ้กหน้าดว้ย 

ผูย้ื่นตอ้งจดัท ารายละเอยีดของเอกสารประกอบทีย่ื่นตามวรรคหนึ่งดว้ย 
 

ขอ้ ๑๓  บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ ใหย้ื่นต่อ
คณะกรรมการโดยใส่ซองปิดผนึกและตอ้งลงลายมอืชื่อผูย้ื่นก ากบัไวบ้นรอยผนึกซองดว้ย  
ทัง้นี้ ให้แสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิที่มีอยู่จรงิในวนัทีย่ื่นบญัชแีละต้องยื่นภายใน
ก าหนดเวลา ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารบัต าแน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวนันับแต่วนัเข้ารบั
ต าแหน่ง 

(๒) ในกรณีทีเ่ป็นการพน้จากต าแหน่ง ใหย้ื่นภายในสามสบิวนันับแต่วนัพน้จาก
ต าแหน่ง 

(๓) ในกรณีทีผู่ด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงซึง่ไดย้ื่นบญัชไีวแ้ล้ว ตายในระหว่าง
ด ารงต าแหน่ง หรอืตายก่อนยื่นบัญชหีลงัจากพ้นจากต าแหน่ง ให้ทายาทหรอืผู้จดัการ
มรดกยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิที่มีอยู่ในวนัที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั ้นตาย 
ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีผู่ด้ ารงต าแหน่งตาย 

ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงซึง่พน้จากต าแหน่ง นอกจากตอ้งยืน่บญัชตีาม (๒) แลว้ 
ใหม้หีน้าทีย่ื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิอกีครัง้หนึ่ง ภายในสามสบิวนันับแต่
วนัทีพ่น้จากต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาหนึ่งปีดว้ย 

 

ขอ้ ๑๔  การยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ  
ให้ยื่น ณ ส านักงาน โดยให้คณะกรรมการหรอืเจา้พนักงานที่คณะกรรมการมอบหมาย
ออกใบรบัใหแ้ก่ผูย้ ื่นไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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๒๙๒ 

ขอ้ ๑๕  ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงผูใ้ดด ารงต าแหน่งทางการเมอืงมากกว่า
หนึ่งต าแหน่ง ให้ผู้นั ้นแยกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกต าแหน่ง  
ตามระยะเวลาการยื่นบญัชทีีก่ าหนดไวส้ าหรบัต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง 

 

ข้อ ๑๖  บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ
นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตร ีให้เปิดเผยให้สาธารณะชนทราบภายในสามสบิวนันับแต่ 
วนัครบก าหนดต้องยื่นบญัชีดงักล่าว โดยให้เปิดเผยบญัชีแสดงรายการทรัพย์สนิและ
หนี้สนิและเอกสารประกอบตามวธิกีารและสถานทีท่ีค่ณะกรรมการก าหนด เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสบิหา้วนั 

หลงัจากล่วงพ้นระยะเวลาเปิดเผยบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและ
เอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งแล้ว การเปิดเผยบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ
และเอกสารประกอบใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิโดยเรว็ 

การด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จรงิของทรพัย์สินและ
หนี้สินตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการแล้วจดัท า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการพจิารณากไ็ด ้

ในกรณีจ าเป็นต้องใชว้ชิาชพีเฉพาะ ความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น ความช านาญ
ในวิชาการหรือกิจการ หรือมีความจ าเป็นอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ 
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๘  การเขา้ไปตรวจสอบความถูกต้องและความมอียู่จรงิของทรพัย์สนิและ
หนี้สนิในเคหสถาน สถานทีท่ าการ หรอืสถานทีอ่ื่นใดใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑)  ผูต้รวจสอบตอ้งแสดงตนพรอ้มหนังสอืขอเขา้ตรวจสอบ 
(๒)  การตรวจสอบต้องกระท าในเวลากลางวนัต่อหน้าผู้ยื่นบญัชแีสดงรายการ

ทรพัย์สินและหนี้สิน หรือผู้แทนที่ได้รบัมอบหมาย โดยให้ผู้ยื่นบัญชีหรือผู้แทนเป็น 
ผูน้ าท าการตรวจสอบ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

(๓)  ถ้าการตรวจสอบกระท าไม่แล้วเสร็จในเวลากลางวนั หรือมีเหตุอื่นใดที่ 
ไมอ่าจท าการตรวจสอบในเวลากลางวนั จะท าการตรวจสอบในเวลากลางคนืกไ็ด ้แต่ตอ้ง
ได้รบัความยินยอมจากผู้น าท าการตรวจสอบก่อน ในกรณีนี้  ให้ผู้ตรวจสอบบันทึก 
ความยนิยอมของผูน้ าท าการตรวจสอบไวใ้นบนัทกึการตรวจสอบดว้ย 
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๒๙๓ 

ใหผู้ต้รวจสอบบนัทกึรายละเอยีดการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิทีต่รวจสอบ
ไดน้ัน้แลว้อ่านใหผู้น้ าท าการตรวจสอบฟัง พรอ้มทัง้ใหผู้น้ าท าการตรวจสอบลงลายมอืชื่อ
ในบนัทึกการตรวจสอบด้วย ถ้าผู้น าท าการตรวจสอบดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อใน
บนัทกึการตรวจสอบใหผู้ต้รวจสอบบนัทกึไว ้

 

ข้อ ๑๙  กรณีที่มีทรพัย์สินและหนี้สินที่จะต้องตรวจสอบอยู่ ในต่างประเทศ 
คณะกรรมการจะมอบหมายใหเ้อกอคัรราชทตู หรอืกงสุลของประเทศไทย หรอืเจา้หน้าที่
ของรฐับาลไทยในต่างประเทศ เป็นผูต้รวจสอบและรบัรองความถูกตอ้งและความมอียู่จรงิ
ของทรพัยส์นิและหนี้สนิแทนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๐  กรณีผลการตรวจสอบพบว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงผู้ใด ไม่ยื่น
บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ หรอืยื่นบญัชแีสดงรายการ
ทรพัย์สนิและหนี้สนิไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน หรอืยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและ
หนี้สินโดยไม่ยื่นเอกสารประกอบหรอืยื่นเอกสารประกอบไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ยื่นส าเนาแนบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา  
หรือลงลายมือชื่อรบัรองความถูกต้องก ากับในบัญชีหรือส าเนาหลักฐานไม่ครบถ้วน  
หรอืด าเนินการอื่นใดในการยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือเจ้าพนักงานซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย จดัท ารายงานพรอ้มทัง้ความเหน็เสนอคณะกรรมการพจิารณา 

เมื่อมกีรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการวนิิจฉัยว่าเป็นการจงใจไม่ยื่นบญัชี
แสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบญัชแีสดงรายการ
ทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิ 
ที่ควรแจ้งให้ทราบ หรือไม่  แต่ก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติว่าผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  
หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบด้วยขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ คณะกรรมการต้องใหโ้อกาสผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงผูน้ัน้ชีแ้จงต่อคณะกรรมการดว้ย 

 

ขอ้ ๒๑  เมื่อมเีหตุอนัควรสงสยั หรอืมผีู้กล่าวหาร้องเรยีนโดยมหีลกัฐานหรอื
ขอ้เท็จจรงิอนัควรเชื่อว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงผู้ใดจงใจยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิ 
ที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิในเรื่องดงักล่าว
โดยเรว็ 
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๒๙๔ 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะมอบหมายใหป้ระธาน
กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรอืเจา้พนักงาน เป็นผูด้ าเนินการ แล้วจดัท ารายงาน
พรอ้มทัง้ความเหน็เสนอคณะกรรมการพจิารณากไ็ด ้

ก่อนทีค่ณะกรรมการจะมมีติว่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงผู้ใดจงใจยื่นบญัชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็ จ  
หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ คณะกรรมการตอ้งใหโ้อกาสผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงผูน้ัน้ชีแ้จงต่อคณะกรรมการดว้ย 

 

ขอ้ ๒๒  ในกรณีทีค่ณะกรรมการมมีตวิ่าผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงผูใ้ดจงใจ
ไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรอืจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบตามขอ้ ๒๐ หรอืขอ้ ๒๑ ใหค้ณะกรรมการเสนอเรื่อง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ เพื่อให้ 
ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัชีข้าด 

 

ขอ้ ๒๓  เมื่อมีการยื่นบญัชใีนกรณีพ้นจากต าแหน่งหรอืตายในระหว่างด ารง
ต าแหน่ง หรือตายก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากต าแหน่ง ตามข้อ ๑๓ (๒) หรือ (๓)  
ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรอืเจา้พนักงาน ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย 
ท าการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งนัน้  
แล้วจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

กรณีผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ปรากฏว่าทรพัย์สนิมคีวามเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นผดิปกติ ให้ไต่สวนข้อเท็จจรงิและให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมอืงผูน้ัน้ หรอืทายาท หรอืผูจ้ดัการมรดก แลว้แต่กรณี ชีแ้จงการไดม้าของทรพัยส์นิ
ดงักล่าว ก่อนทีค่ณะกรรมการจะมมีตวิ่า ผูน้ัน้มทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดมทีรพัย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทัง้ส่งเอกสาร
ทัง้หมดไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง ใหท้รพัย์สนิที่เพิม่ขึน้ผดิปกตนิัน้ตกเป็นของแผ่นดนิต่อไป  ทัง้นี้ ให้น าความ
ในขอ้ ๔๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๒๙๕ 

ขอ้ ๒๔  รายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อศาลรฐัธรรมนูญ หรอืส่งใหอ้ยัการ
สูงสุดเพื่อด าเนินคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงอย่าง
น้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
(๒) เรื่องทีถู่กตรวจสอบ 
(๓) สรุปขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ 
(๔) ความเหน็และมตขิองคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๒๕  ในการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั ้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิและหนี้สนิของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง หากปรากฏว่าผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง คู่สมรส หรอืบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง เสยีภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดไม่ถูกตอ้ง หรอืด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการแจ้งประสานงานให้หน่วยงานที่ 
มอี านาจหน้าที ่ด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 

หมวด ๓ 
กระบวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ พจิารณาและวนิจิฉยัเพื่อถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

   
 

ส่วนที ่๑ 
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

   
 

ขอ้ ๒๖  เมื่อคณะกรรมการไดร้บัเรื่องจากประธานวุฒสิภา เพื่อใหไ้ต่สวนค ารอ้ง
ขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชกิวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ออกจากต าแหน่งตามค าร้องขอของ
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร หรอืสมาชกิวุฒิสภา ตามมาตรา ๓๐๔ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจรงิโดยเร็ว
ต่อไป 
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๒๙๖ 

ขอ้ ๒๗  ค ารอ้งขอใหถ้อดถอนบุคคลตามขอ้ ๒๖ ทีค่ณะกรรมการจะด าเนินการ
ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องเป็นการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามข้อ ๒๖ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ 
ในวนัทีค่ณะกรรมการไดร้บัเรื่อง 

(๒)  ต้องเป็นการกล่าวหาเกี่ยวกบัเรื่องการมพีฤตกิารณ์ร ่ารวยผดิปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรอืส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขดัต่อบทบญัญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

(๓)  ต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท าผิดเป็นข้อ ๆ พร้อมทัง้ชี้ช่อง
พยานหลกัฐานใหช้ดัเจนพอทีจ่ะด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิต่อไปได ้

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า ค ารอ้งขอดงักล่าวไม่มลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าข้อกล่าวหานัน้เป็นอันตกไป และให้แจ้งให้ประธาน
วฒุสิภาทราบ 

 

ขอ้ ๒๘  ค าร้องขอที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้ ห้ามมใิห้คณะกรรมการด าเนินการ 
ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

(๑ )  เรื่องที่คณ ะกรรมการได้วินิ จฉัย เสร็จ เด็ดขาดแล้ว เว้นแต่ จะได้
พยานหลกัฐานใหม่อนัส าคญัแก่ข้อที่กล่าวหา ซึ่งน่าจะท าให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน 
หรอืศาลพพิากษาลงโทษผูถู้กกล่าวหาได ้

(๒)  เรื่องซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลเดียวกันกับเรื่องที่อยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของคณะกรรมการ และมลูกรณีแห่งการกล่าวหาเป็นเรื่องเดยีวกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า ค าร้องขอดงักล่าวมลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตาม (๑) หรอื (๒) ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหป้ระธานวุฒสิภาทราบ 

 

ขอ้ ๒๙  การถอนค ารอ้งขอไม่ตดัอ านาจของคณะกรรมการที่จะด าเนินการไต่
สวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

 

ขอ้ ๓๐  กระบวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ใหด้ าเนินเป็นสองขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
(๑)  การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิของขอ้กล่าวหา 
(๒)  การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิเพื่อพจิารณาวนิิจฉยั 
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๒๙๗ 

ขอ้ ๓๑  ในระหว่างกระบวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ หากปรากฏว่าผูถู้กกล่าวหา
พ้นจากต าแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไปได้ เสมือนผู้นัน้ยงั 
ไม่พน้จากต าแหน่ง แต่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชา้ 

 

ส่วนที ่๒ 
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ 

   
 

ขอ้ ๓๒  ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเบื้องต้น ให้ประธานกรรมการ กรรมการ 
อนุกรรมการ หรอืเจา้พนักงานซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(๑)  ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิมีอ านาจแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานได ้ 
แต่การสอบปากค าพยานบุคคลหรอืผู้กล่าวหา ต้องมผีู้ร่วมท าการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
อย่างน้อยสองคน 

(๒)  เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว หากผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า
พฤตกิารณ์ทีก่ล่าวหาไม่มมีูล ใหจ้ดัท ารายงานพรอ้มทัง้ส านวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
เบื้องต้น เสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณามีมติยกค ารอ้งขอ หากเห็นว่ามีมูลให้จดัท า
รายงานพร้อมทัง้ส านวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เสนอคณะกรรมการเพื่อ
พจิารณามมีตใิหด้ าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

 

ขอ้ ๓๓  การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้กรณีกล่าวหาว่าร ่ารวยผดิปกต ิใหน้ า
บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบซึง่ผูถู้กกล่าวหาไดย้ื่นไวแ้ล้ว
มาประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

ขอ้ ๓๔  ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ ผูถู้กกล่าวหาย่อมมสีทิธทิีจ่ะชีแ้จง
ข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานต่อผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่ผู้ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิจะสรปุส านวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ 

 

ขอ้ ๓๕  ส านวนการตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบื้องต้น อย่างน้อยต้องประกอบดว้ย
สาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผูถู้กกล่าวหา ต าแหน่งหน้าที ่
(๒) เรื่องทีถู่กกล่าวหา 
(๓) ขอ้กล่าวหาและสรุปการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทัง้พยานหลกัฐาน 
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๒๙๘ 

(๔) เหตุผลในการพจิารณาทัง้ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 
(๕) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ 
(๖) ความเหน็และความเหน็แยง้ (ถา้ม)ี ของผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
 

ข้อ ๓๖  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า ข้อเท็จจรงิที่ปรากฏในส านวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีพยานหลักฐานเพียงพอหรือมีเหตุผลอื่นใดที่ท าให้ 
ไม่จ าตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการอาจมมีตใิหไ้ม่ตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จรงิกไ็ด ้

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ไม่ต้องไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ ง  
ใหด้ าเนินการตามบทบญัญตัใินส่วนที ่๔ ต่อไป 

 

ส่วนที ่๓ 
การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิเพื่อพจิารณาวนิิจฉยัของคณะกรรมการ 

   
 

ขอ้ ๓๗  เมื่อคณะกรรมการไดม้มีตใิห้ด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจรงิตามค ารอ้ง
ขอเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มกีารไต่สวนขอ้เทจ็จรงิโดยเร็ว 
ในการน้ี คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๘  ในกรณีที่การไต่สวนขอ้เท็จจรงิจ าเป็นต้องใช้วชิาชพีเฉพาะ ความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น ความช านาญในวชิาการหรอืกิจการ หรอืมคีวามจ าเป็นอื่น ๆ 
อนัเป็นประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจรงิ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลภายนอก 
ร่วมในการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๙  การแต่งตัง้อนุกรรมการด าเนินการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ ต้องมกีรรมการ
ร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน โดยให้ค านึงถึงฐานะของต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งมี
อ านาจใหคุ้ณใหโ้ทษในระดบัสงู และการคุม้ครองผูถู้กกล่าวหาตามสมควร 

 

ข้อ ๔๐  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ต้องแจ้งข้อกล่าวหา 
สรุปพยานหลักฐานให้ผู้กล่าวหาทราบ และให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงแก้ 
ขอ้กล่าวหา แสดงพยานหลักฐานหรอืน าพยานบุคคลมาประกอบการชี้แจงตามสมควร 
แก่กรณี 

ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกกล่าวหามีสทิธใิห้ทนายความ
หรอืผูซ้ึง่ตนไวว้างใจ เขา้ฟังการชีแ้จงของตนได ้
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๒๙๙ 

ขอ้ ๔๑  ส านวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ อย่างน้อยต้องประกอบดว้ยสาระส าคญั 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผูถู้กกล่าวหา ต าแหน่งหน้าที ่
(๒) เรื่องทีถู่กกล่าวหา 
(๓) ขอ้กล่าวหาและสรุปขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 
(๔) เหตุผลในการพจิารณาทัง้ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 
(๕) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ 
(๖) ความเหน็และความเหน็แยง้ (ถา้ม)ี ของผูไ้ต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

 

ส่วนที ่๔ 
การพจิารณาและวนิจิฉยั 

   
 

ข้อ ๔๒  เมื่อมีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่ อพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้คณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉัยการไต่สวนขอ้เท็จจรงิว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์
ร ่ารวยผิดปกติ มีมูลว่าทุจรติต่อหน้าที่ หรอืกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
กระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม หรอืจงใจใชอ้ านาจหน้าทีข่ดัต่อบทบญัญัติ
แห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืไม่ 

ให้คณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัยให้เสรจ็สิ้นโดยเร็ว แล้วท ารายงานเสนอต่อ
วฒุสิภา โดยในรายงานดงักล่าวต้องระบุใหช้ดัเจนว่าขอ้กล่าวหาตามค ารอ้งขอขอ้ใดมมีูล
หรอืไม่ เพยีงใดพรอ้มทัง้ระบุเหตุแห่งการนัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าขอ้กล่าวหาตามค าร้องขอขอ้ใดเป็นเรื่องส าคญั 
จะแยกท ารายงานเฉพาะขอ้นัน้ส่งไปใหวุ้ฒสิภาพจิารณาไปก่อนกไ็ด ้

มติคณะกรรมการที่วนิิจฉัยว่าผูถู้กกล่าวหา เป็นผู้มพีฤติการณ์ร ่ารวยผดิปกต ิ 
มีมูลว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม หรอืจงใจใชอ้ านาจหน้าทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ
หรอืกฎหมาย ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 

 

ข้อ ๔๓  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามข้อ ๔๒ อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยความเป็นมาหรือค ากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผลในการวนิิจฉัยทัง้ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย และบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญและกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ 
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๓๐๐ 

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมพิจารณาจะต้องลงลายมือชื่อในค าวินิจฉัย  
หากกรรมการคนใดมคีวามเหน็แตกต่างจากเสยีงขา้งมาก ใหท้ าบนัทกึความเหน็แยง้ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๔๔  เมื่อคณะกรรมการมมีตติามขอ้ ๔๒ วรรคทา้ย แลว้ นับแต่วนัดงักล่าว
ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติตามมาตรา ๓๐๗ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ประธานกรรมการแจ้งมติดังกล่าวไปยัง 
ผู้ถูกกล่าวหา เลขาธิการคณะรฐัมนตร ีเลขาธิการวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่อื่นของรฐัที่
เกีย่วขอ้งโดยด่วน 

 

ขอ้ ๔๕  ในกรณีทีค่ณะกรรมการมมีตใิหส่้งเรื่องใหอ้ยัการสูงสุดเพื่อด าเนินการ
ฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง แต่อยัการสงูสุดเหน็ว่า
รายงาน เอกสาร และความเหน็ทีค่ณะกรรมการส่งให้ยงัไม่สมบูรณ์พอทีจ่ะด าเนินคดไีด ้
ให้อัยการสูงสุด แจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที ่
ไม่สมบูรณ์นัน้ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกนั ในกรณีนี้ใหค้ณะกรรมการและอยัการสูงสุด 
ตัง้คณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจ านวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อ
ด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อยัการสูงสุดเพื่อฟ้องคดตี่อไป 
ในกรณีที่คณะท างานดังกล่าว ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้ องคดีได ้ 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการฟ้องคดเีองหรอืแต่งตัง้ทนายความใหฟ้้องคดแีทน 

การด าเนินคดใีนชัน้ศาล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิี
พจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

ข้อ ๔๖  การไต่สวนข้อเท็จจริงหากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิด  
แต่เจ้าหน้าที่อื่นของรฐักระท าความผดิ ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

 

ขอ้ ๔๗  หากการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิปรากฏพฤตกิารณ์ว่า ผูถู้กกล่าวหาเสยีภาษี
อากรหรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดไม่ถูกต้องหรอืด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ให้คณะกรรมการแจ้งประสานงานให้หน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ด าเนินการ
ต่อไป ตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๐๑ 

ขอ้ ๔๘  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โอภาส  อรุณินท ์

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๐๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจรติแหง่ชาต ิ
ว่าดว้ยการบรหิารงานทัว่ไป การแบ่งสว่นราชการ การบรหิารงานบุคคล 

การงบประมาณ การเงนิและทรพัยส์นิ และการด าเนินการอื่น รวมทัง้การก าหนดต าแหน่ง 
ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการและลูกจา้ง 

ของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึออก
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการบรหิารงานทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการ การบรหิารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่น รวมทัง้การก าหนด
ต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการและลูกจ้าง ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

ขอ้ ๒๑๔  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

ขอ้ ๓๑๕  ให้น าบทบญัญตัหิรอืขอ้ก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
หรือประกาศของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการ  
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงินและทรพัย์สิน และการด าเนินการอื่น 
รวมทัง้การก าหนดต าแหน่ง ระดับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ที่ใช้บังคับได้กับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจ ามาใช้บังคบักับข้าราชการและลูกจ้างของ

 
๑๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๑๕ ก/หน้า ๓๑/๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 
๑๕ ขอ้ ๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

ว่าด้วยการบรหิารงานทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการ การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การเงนิและ
ทรพัย์สิน และการด าเนินการอื่น รวมทัง้การก าหนดต าแหน่ง ระดบั เงนิเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  
ของข้าราชการและลูกจ้าง ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๐๓ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติโดยอนุโลม เว้นแต่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตจิะออกระเบยีบหรอืประกาศเป็น
อย่างอื่น 

การบรหิารงานทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการ การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ 
การเงนิและทรพัย์สนิ และการด าเนินการอื่น รวมทัง้การก าหนดต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน 
เงินประจ าต าแหน่ง ของข้าราชการและลูกจ้างของส านักงาน ป.ป.ช. ที่ได้ด าเนินการ 
ตามระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตวิ่าดว้ยการบรหิารงาน
ทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรพัย์สิน 
และการด าเนินการอื่น รวมทัง้การก าหนดต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ ไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มี 
ผลสมบูรณ์และใชบ้งัคบัได ้

 

ข้อ ๔  บทบัญญัติหรือข้อก าหนดในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศทีน่ ามาใชบ้งัคบัตามขอ้ ๓ นัน้ ใหค้ าว่า 

“คณะรฐัมนตร”ี หรอื “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
“นายกรฐัมนตร”ี หรอื “รฐัมนตร”ี หมายถงึ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
“ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรบัผิดชอบในการ

ปฏบิตัริาชการขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร”ี หมายถงึ ส านักงาน ป.ป.ช. 
“หวัหน้าส่วนราชการ” หมายถงึ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
รกัษาการตามระเบยีบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โอภาส  อรุณินท ์

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๐๔ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการบรหิารงาน
ทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการ การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การเงนิและทรพัยส์นิ 
และการด าเนินการอื่น รวมทัง้การก าหนดต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง 
ของขา้ราชการและลูกจา้ง ของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๖ 
 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๔  การอนัใดซึง่ไดด้ าเนินการไปแลว้ตามระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหิารงานทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการ การ
บรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การเงนิและทรพัย์สนิ และการด าเนินการอื่น รวมทัง้
การก าหนดต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการและลูกจา้ง ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ้ ๓ 
ก่อนระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหม้ผีลสมบูรณ์ใชบ้งัคบัได ้ต่อไป  
 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการบรหิารงาน
ทัว่ไป การแบ่งส่วนราชการ การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การเงนิและทรพัยส์นิ 
และการด าเนินการอื่น รวมทัง้การก าหนดต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง 
ของขา้ราชการและลูกจา้ง ของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๗ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
๑๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๑๒๑ ก/หน้า ๑๙/๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 
๑๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๖ ก/หน้า ๓๐/๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๐๕ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสนิบน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงนิสนิบน ส าหรับ 
ผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ย วกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของ 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกตรวจสอบ รวมทัง้ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน กรณีที่ม ี
การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัร ่ารวยผดิปกตหิรอืการตรวจสอบความเปลีย่นแปลงของ
ทรพัย์สินหรือหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามที่พระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดไว ้

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิจงึก าหนดระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการจ่ายเงนิสนิบน พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

ขอ้ ๒๑๘  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

ระเบยีบนี้ไม่ใช้บงัคบัแก่การชี้ช่อง แจง้เบาะแส หรอืใหข้อ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิที่
กระท าก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“ผู้มีสทิธิได้รบัเงนิสินบน” หมายความว่า บุคคลผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรอืให้

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรพัย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาในการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิกรณีทีม่กีารกล่าวหาวา่เจา้หน้าทีข่องรฐัร ่ารวยผดิปกต ิหรอืของผูถู้กตรวจสอบ
ในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินหรอืหนี้ สินของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง รวมทัง้ตวัการ ผู้ใช้ หรอืผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการชี้ช่อง 
แจ้งเบาะแส หรอืให้ขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิดงักล่าว เป็นผลให้ทรพัย์สนิที่ร ่ารวยผดิปกต ิ

 
๑๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๖๕ ก/หน้า ๓๘/๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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๓๐๖ 

หรอืทรพัย์สนิที่เพิม่ขึน้ผดิปกตนิัน้ตกเป็นของแผ่นดนิโดยค าพพิากษาหรอืค าสัง่ถงึทีสุ่ด
ของศาลและน าส่งกระทรวงการคลงัแลว้ และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“เงนิสนิบน” หมายความว่า เงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบน 

 

ข้อ ๔  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
รกัษาการตามระเบยีบนี้ 

 

หมวด ๑ 

ขอ้ความทัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕  ให้ส านักงาน ป.ป.ช. จ่ายเงนิสนิบนจากเงนิงบประมาณรายจ่ายหมวด
เงนิอุดหนุนหรอืหมวดเงนิอื่นทีจ่่ายในลกัษณะเงนิอุดหนุน 

 

ขอ้ ๖  ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบน ต้องไม่เป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบน หรอืเงนิอื่น
ใดที่ส่วนราชการอื่นมีอ านาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมาย และเป็นการจ่ายเงนิในลกัษณะ
เดยีวกบัระเบยีบนี้ 

 

ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
อนุกรรมการ พนักงานเจา้หน้าที ่หรอืบุคคลทีม่อี านาจหรอืหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไต่สวน
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืตรวจสอบความเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการพจิารณาเงนิสนิบน 

   
 

ข้อ ๘๑๙  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเงินสินบน ประกอบด้วย เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลงั ผู้อ านวยการ
ส านักกฎหมาย เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักบริหารงานคลงั เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการผูท้รงวุฒทิีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้อกีหา้คน 

 

 
๑๙ ขอ้ ๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสนิบน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓๐๗ 

ขอ้ ๙  การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงนิสนิบนต้องมกีรรมการมาร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานไม่อาจ
ร่วมประชุมไดใ้หท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉยัใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออก
เสยีงเพิม่ไดอ้กีหนึ่งเสยีง เป็นเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ ๑๐  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาเงนิสนิบน มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 
(๑) พจิารณาจ่ายเงนิสนิบน 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเพื่อปฏบิตัติามระเบยีบนี้ 
(๓) วนิิจฉยักรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกบัสทิธขิองผูร้บัเงนิสนิบน 

(๔) เรยีกเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจรงิ และหรือ 
ส่งมอบเอกสารทีอ่ยู่ในความครอบครอง 

(๕) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อระงบัหรอืรอการจ่ายเงิน
สนิบนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

(๖) ปฏบิตักิารอื่นตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 

ขอ้ ๑๑  ให้คณะกรรมการพิจารณาเงนิสินบนได้รบัค่าตอบแทนตามระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าดว้ยค่าตอบแทนอนุกรรมการ 

 

หมวด ๓ 

การชีช้่อง แจง้เบาะแส หรอืใหข้อ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ 

   
 

ขอ้ ๑๒  การชีช้่อง แจง้เบาะแส หรอืใหข้อ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัทรพัย์สนิ
ของผู้ถู กก ล่าวหา หรือผู้ถู กตรวจสอบ  รวมทั ้งตัวการ ผู้ ใช้  ห รือผู้สนับสนุน  
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย อย่างน้อยต้องมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูช้ีช้่อง แจง้เบาะแส หรอืใหข้อ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ 

(๒) ชื่อและทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน หรอืต าแหน่งของผูถ้กูกล่าวหา หรอืผูถู้กตรวจสอบ 

(๓) ขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัทรพัย์สนิของผูถู้กกล่าวหา หรอืผู้ถูกตรวจสอบ 
รวมทัง้ตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นับสนุน ทีช่ดัเจนเพยีงพอ 

กรณีบุคคลผูช้ี้ช่อง แจง้เบาะแส หรอืใหข้อ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ ไม่ประสงคจ์ะแจง้
ชื่อ และที่อยู่  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้ในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์ สินของ 
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๓๐๘ 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกตรวจสอบที่ตนได้ให้ไว้ และต้องท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างน้อยสองคน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงชื่อก ากบัไว้ แล้วส่งส าเนาให้แก่บุคคล 
ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรอืให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เก็บไว้หนึ่งฉบับ หรอืกรณีจ าเป็น 
ไม่สามารถพมิพล์ายนิ้วมอืต่อหน้าพนักงานเจา้หน้าที่ได ้ให้จดัท าข้อมูลหรอืขอ้เท็จจรงิ
เกี่ยวกบัทรพัย์สนิของผูถู้กกล่าวหา หรอืผู้ถูกตรวจสอบ เป็นสองฉบบั และพมิพล์ายนิ้วมอื
ไว้ทัง้สองฉบับแล้วจดัส่งมายังส านักงาน ป.ป.ช. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหนึ่งฉบับ  
ส่วนอีกหนึ่งฉบับให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อน ามาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณา 
เงนิสนิบนในการขอรบัเงนิสนิบนตามขอ้ ๑๕ 

 

ขอ้ ๑๓๒๐  ขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิทีน่ ามาแจง้ตามขอ้ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) ถอืเป็น
สาระส าคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนได้ใช้ความ
พยายามในการแสวงหาขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว ซึ่งหากไม่มขีอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ
เช่นว่านัน้ จะไม่สามารถรูแ้ละตรวจสอบการร ่ารวยผดิปกตหิรอืทรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกติ
ได ้และจะตอ้งไม่เป็นปกตวิสิยัทีจ่ะตรวจพบไดอ้ยู่แลว้ 

 

หมวด ๔ 

การจ่ายเงนิสนิบน 

   
 

ส่วนที ่๑ 

ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบน 

   
 

ข้อ ๑๔  บุคคลผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ทรพัย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือของผู้ถูกตรวจสอบ เป็นผู้มีสิทธิได้รบัเงิน
สินบนต่อเมื่อการชี้ช่องแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดงักล่าว เป็นผลให้
ทรพัย์สินที่ร ่ารวยผิดปกติ หรอืทรพัย์สนิที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินัน้ตกเป็นของแผ่นดนิโดย 
ค าพพิากษาหรอืค าสัง่ถึงที่สุดของศาลและน าส่งกระทรวงการคลงัแล้ว และได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
๒๐ ขอ้ ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตวิ่า

ดว้ยการจ่ายเงนิสนิบน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓๐๙ 

กรณีมผีูช้ ี้ช่อง แจง้เบาะแส หรอืให้ขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรอื
หนี้ สิน ของผู้ ถู กก ล่าวห าห รือของผู้ ถู กต รวจสอบตามวรรคหนึ่ งห ลายราย  
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาเงนิสนิบนพจิารณาจ่ายเงนิสนิบนตามทีเ่หน็สมควร 

 

ข้อ ๑๕  ผู้มสีิทธิได้รบัเงินสินบนต้องยื่นหลกัฐานตามข้อ ๑๒ เพื่อขอรบัเงิน
สนิบนภายในก าหนดระยะเวลาดงันี้ 

(๑) กรณีที่ผูน้ัน้ประสงค์ใหส้ านักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลค าสัง่ถงึทีสุ่ดของศาลและ
ไดร้ะบุสถานทีต่ดิต่อไว ้ใหม้าขอรบัภายในสามสบิวนันับแต่ไดร้บัหนังสอืแจง้ 

(๒) กรณีไม่ไดแ้จง้ความประสงคไ์วต้าม (๑) ใหม้าขอรบัภายในเกา้สบิวนันับแต่
วนัทีศ่าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ถงึทีสุ่ดใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ 

 

ขอ้ ๑๖  ในกรณีผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิสนิบนถึงแก่ความตาย ให้ทายาทโดยธรรม 
หรอืผูจ้ดัการมรดกของผู้มสีทิธไิดร้บัเงนิสนิบนเป็นผูย้ื่นค าขอรับเงนิสนิบนแทน ภายใน
ก าหนดเวลาตามขอ้ ๑๕ 

 

ส่วนที ่๒ 

การจ่ายเงนิสนิบน 

   
 

ขอ้ ๑๗๒๑  การจ่ายเงนิสนิบนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบน ใหจ้่ายเมื่อทรพัยส์นิ
ทีเ่กดิจากการร ่ารวยผดิปกต ิหรอืทีเ่พิม่ขึน้ผดิปกตนิัน้ หรอืทรพัยส์นิอื่นของผูถู้กกล่าวหา
กรณีบังคับเอากับทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นผลมาจากศาลมี 
ค าพพิากษาหรอืค าสัง่ถงึที่สุดใหต้กเป็นของแผ่นดนิโดยใหจ้่ายในอตัรารอ้ยละสบิหา้ของ
มลูค่าทรพัยส์นิทีน่ าส่งกระทรวงการคลงัแต่ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยลา้นบาท 

 

ขอ้ ๑๘  การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ กรณีอสงัหารมิทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นที่
มใิช่เงนิฝากหรอืเงนิสด ใหจ้่ายโดยค านวณตามมูลค่าทรพัย์สนิทีน่ าส่งกระทรวงการคลงั
อนัเป็นผลมาจากศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ถงึทีสุ่ดใหต้กเป็นของแผ่นดนิ 

 

 
๒๑ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาตวิ่าดว้ยการจ่ายเงนิสนิบน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๓๑๐ 

ขอ้ ๑๙  เงนิสนิบนใหจ้่ายเฉพาะส่วนของทรพัย์สนิหรอืหนี้สนิทีไ่ดม้กีารชี้ช่อง 
แจ้งเบาะแสหรอืให้ขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิ และไม่อาจรู้ได้ตามปกติจากการไต่สวนหรอื
ตรวจสอบ 

การพจิารณาจ่ายเงนิสนิบนตามวรรคหนึ่ง ใหพ้จิารณาจากขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ 
ตามขอ้ ๑๒ 

 

ขอ้ ๒๐  เมื่อคณะกรรมการพจิารณาเงนิสนิบน พจิารณาจ่ายเงนิสนิบนในเรื่อง
ใดแลว้ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบให้มีการจ่ายเงินสินบนทัง้หมดหรือ
บางส่วนใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการเบกิจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบนต่อไป 

 

ขอ้ ๒๑  ในกรณีผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบนเหน็ว่าการพจิารณาจ่ายเงนิสนิบนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ได้รบัการพิจารณาจ่ายเงนิสินบน 
เนื่องจากมไิด้ขอรบัเงินสนิบนภายในก าหนดระยะเวลาตามขอ้ ๑๕ ให้มสีทิธริอ้งขอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในก าหนดสบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งหรอืรบัทราบมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาทบทวนอกีครัง้๒๒ 

การวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ปานเทพ  กลา้ณรงคร์าญ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ

 
๒๒ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาตวิ่าดว้ยการจ่ายเงนิสนิบน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓๑๑ 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงิน
สนิบน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๒๓ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๖  การอนัใดซึง่ไดด้ าเนินการไปแลว้ตามระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงนิสนิบน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนระเบียบนี้ 
ใชบ้งัคบั ใหม้ผีลสมบูรณ์ใชบ้งัคบัไดต้่อไป 

 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงิน
สนิบน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๔ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
๒๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๖๔ ก/หน้า ๑๕/๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
๒๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๑๑๘ ก/หน้า ๑๕/๙ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๑๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการเขา้ถงึขอ้มลูของหน่วยงานหรอืสถาบนัการเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการเขา้ถึงขอ้มูล
ของหน่วยงานหรอืสถาบนัการเงนิ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ การตรวจสอบ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิ และการพจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืคณะอนุกรรมการ
ไต่สวน 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา ๒๕/๑  
แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
ประธานกรรมการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการเขา้ถงึขอ้มลูของหน่วยงานหรอื
สถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ขอ้ ๒๒๕  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“ขอ้มลู” หมายความว่า สิง่ทีส่ื่อความหมายใหรู้เ้รื่องราวหรอืขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ผูถู้กเขา้ถงึขอ้มลู ไม่ว่าจะปรากฏในรปูแบบของตวัอกัษร ตวัเลข เสยีง ภาพ หรอืรปูแบบ
อื่นใด ทีส่ื่อความหมายไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เองหรอืโดยผ่านวธิกีารใด ๆ และไม่ว่าจะ

 
๒๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๙๓ ก/หน้า ๒๐/๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
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๓๑๓ 

ได้จดัท าในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การบนัทกึไวใ้นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิอีื่นใด ทีท่ าให้
สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  ทัง้นี้  ไม่รวมถึงบรรดาข้อมูลอื่นใดที่ส านั กงาน ป.ป.ช.  
ไดท้ าขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงานอื่น 

“เข้าถึงข้อมูล” หมายความว่า การเข้าไปด าเนินการใด ๆ ในหน่วยงานหรือ
สถาบนัการเงนิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู 

“ผูข้อเขา้ถงึขอ้มลู” หมายความว่า กรรมการ อนุกรรมการไต่สวน พนักงานไต่สวน 
หรอืพนักงานเจา้หน้าที ่

“ผู้ถูกเข้าถึงข้อมูล” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐาน
เพยีงพอว่าเกี่ยวขอ้งในเรื่องทีก่ล่าวหา หรอืผูย้ื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ 
คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชแีสดง
รายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

“หน่วยงาน” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น 
ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอื่นของรฐั หน่วยงานที่
ใช้อ านาจหรอืได้รบัมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามกฎหมาย บรษิทัมหาชนจ ากดั บรษิทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล 
และนิตบิุคคลหรอืหน่วยงานเอกชนอื่น 

“สถาบนัการเงนิ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน บรษิัทเครดติฟองซิเอร ์
ตามกฎหมาย ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานหรอืนิตบิุคคล
อื่นที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ หรอือนุญาตให้จดัตัง้ขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจทางการเงนิหรอื
ธรุกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการทางการเงนิ 

 

ขอ้ ๔  ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตริกัษาการ
ตามระเบยีบนี้ และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจตคีวามและวนิิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่
เกดิขึน้จากการบงัคบัใชร้ะเบยีบนี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๑๔ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๕  เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง การตรวจสอบทรพัย์สินและ
หนี้สิน และการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน  
ในกรณีทีผู่ข้อเขา้ถึงขอ้มูลมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการเขา้ถงึขอ้มูลของหน่วยงานหรอื
สถาบนัการเงนิ ใหจ้ดัท าค าขออนุมตัเิขา้ถงึขอ้มูลเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยค าขอ
อนุมตัติอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ต่าง ๆ ของผูถู้กเขา้ถงึขอ้มูล
ทีต่อ้งการเขา้ถงึ 

(๒) เหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งเขา้ถงึขอ้มลู และเหตุผลทีท่ าใหเ้ชื่อว่าจะไดข้อ้มลู 

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานหรอืสถาบันการเงินที่ต้องถูกด าเนินการ
เท่าทีจ่ าเป็นหรอืพอสมควรทีจ่ะก าหนดไวใ้นค าสัง่ 

(๔) วนัเดอืนปี และระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการเขา้ถงึขอ้มลู 

(๕) บญัชเีครื่องมอืหรอือุปกรณ์และวธิกีารเขา้ถงึขอ้มลู 

(๖) สถานที่และวธิกีารเข้าถึงขอ้มูลในสิง่สื่อสารที่ต้องการ เช่น เอกสาร เสยีง 
ภาพ แผนภูมิ ระบบการแสดงต าแหน่งของเครื่องมือ ระบบการตรวจสอบการใช้งาน
โทรศพัท์ บนัทกึการตดิต่อต้นทางปลายทางของระบบโทรคมนาคม ระบบทะเบยีนผูเ้ช่า
และผูใ้ช ้

 

ขอ้ ๖  ค าขอใชป้ระโยชน์ขอ้มลูตอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) วตัถุประสงค ์เหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ะขอใชป้ระโยชน์ 

(๒) ประเภทของขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระโยชน์ 

(๓) ลกัษณะและระยะเวลาทีจ่ะใชป้ระโยชน์ 

(๔) รายละเอยีดในการส่งขอ้มลูคนื 

 

ข้อ ๗  ค าขออนุมัติเข้าถึงข้อมูล ค าขอใช้ประโยชน์ข้อมูล ค าสัง่อนุมัติหรือ
รายงานผลการด าเนินการเขา้ถงึขอ้มลู ใหเ้ป็นไปตามแบบแนบทา้ยระเบยีบนี้ 
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๓๑๕ 

หมวด ๒ 

การด าเนินการเขา้ถงึขอ้มลู 

   
 

ข้อ ๘  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติให้เข้าถึงข้อมูลแล้ว ให้ผู้ขอเข้าถึง
ข้อมูลนัน้รบีด าเนินการตามค าสัง่อนุมตัิ โดยแจ้งไปยงัหน่วยงานหรือสถาบนัการเงิน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึขอ้มลูโดยเรว็ 

กรณีที่ข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
หรอืผู้ขอเขา้ถึงขอ้มูลไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้ผู้ขอเขา้ถึงขอ้มูลนัน้เสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อขออนุมตัยิื่นค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจเพื่อขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหม้กีารเขา้ถงึ
ข้อมูลดังกล่าวได้ และให้รายงานผลการพิจารณาของศาล ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๙  เมื่อผู้ขอเขา้ถึงข้อมูลแสดงค าสัง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัอนุมตัิ
หรือค าสัง่ศาล แล้วแต่กรณี ต่อหน่วยงานหรอืสถาบนัการเงินแล้ว ให้หน่วยงานหรือ
สถาบนัการเงินจดัหาให้ซึ่งบรรดาขอ้มูล และอ านวยความสะดวกหรอืความช่วยเหลือ
ทางดา้นเทคนิคทีจ่ าเป็นแก่ผูข้อเขา้ถงึขอ้มูลตามค าสัง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืค าสัง่ศาล 
รวมทัง้จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมด าเนินการกับผู้ขอเข้าถึงข้อมูลทันท ี
ทีผู่ข้อเขา้ถงึขอ้มูลไดแ้จง้ค าสัง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืค าสัง่ศาลใหท้ราบ 

ในกรณีที่หน่วยงานหรือสถาบันการเงินไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่สามารถ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งได ้ใหผู้ข้อเขา้ถงึขอ้มลูบนัทกึเหตแุหง่การไมใ่หค้วามร่วมมอืนัน้
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ขอ้ ๑๐  ให้ผู้ขอเขา้ถึงขอ้มูลด าเนินการตามที่ได้รบัค าสัง่อนุมตัิใหเ้สรจ็สิน้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นค าสัง่ และต้องยุติการด าเนินการทนัททีีร่ะยะเวลาดงักล่าวสิ้นสุดลง 
เวน้แต่ 

(๑) กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมตัิใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล ถ้าการด าเนินการนั ้น
ยงัไม่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ระบุไวใ้นค าสัง่อนุมัต ิและมเีหตุอนัจ าเป็นที่เชื่อได้ว่า
หากเน่ินชา้ขอ้มูลทีต่้องการเขา้ถึงจะถูกโยกยา้ยหรอืท าลาย ใหด้ าเนินการต่อเน่ืองไปได้
ไม่เกนิกึง่หนึ่งของระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

(๒) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืศาล แลว้แต่กรณี มคี าสัง่เปลีย่นแปลงค าสัง่
ทีไ่ดอ้นุมตัไิว ้
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๓๑๖ 

กรณีทีศ่าลมคี าสัง่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู และเป็นกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทีท่ าใหไ้ม่สามารถ
เขา้ถงึขอ้มูลให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ระบุไวใ้นค าสัง่ ใหผู้้ขอเขา้ถงึข้อมูลรบีเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขออนุมตัยิื่นค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจเพื่อขอใหศ้าลมคี าสัง่
ใหม้กีารเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขยายระยะเวลาการเขา้ถงึขอ้มลู 

ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลรายงานการด า เนินการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืศาล แลว้แต่กรณี ทราบโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๑๑  ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลจดัให้มีการบนัทึกข้อมูลที่ได้เข้าถึงไว้ในขณะที่
ด าเนินการนัน้โดยมใิหม้กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ขอ้มูลนัน้เป็นถ้อยค าหรอืเสยีง
ของบุคคลให้จัดท าบันทึกถ้อยค าเป็นลายลกัษณ์อักษร และหากข้อมูลดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือรหัสที่จ าเป็นต้องแปลความหมายก็ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลหรือ
ผูเ้ชีย่วชาญด าเนินการแปลความหมายนัน้ไวด้้วย  ทัง้นี้ การบนัทกึขอ้มูลดงักล่าวต้องมี
รายละเอยีดเกีย่วกบัวนัเดอืนปีและเวลาในการบนัทกึตามล าดบั 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหท้ าหลกัฐานการส่งมอบและรบัมอบขอ้มลูนัน้ไว้
เป็นสองฉบับซึ่งมีข้อความตรงกัน และมอบให้หน่วยงานหรือสถาบันการเงินและ 
ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลตามค าสัง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือค าสัง่ศาล เป็นผู้เก็บรกัษาไว ้
ฝ่ายละหนึ่งฉบบั 

เมื่อผู้ขอเขา้ถงึขอ้มูลไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ใหจ้ดัท ารายงานบนัทกึ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกเข้าถึงข้อมูลที่ประมวลได้จากสิ่งที่
บนัทึกขอ้มูล และบนัทึกถ้อยค าที่ได้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ และให้ผู้ขอเข้าถึง
ขอ้มูลส่งรายงานบนัทกึขอ้มูล สิง่ที่บนัทกึขอ้มูล และบนัทกึถ้อยค าที่ท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๑๒  ใหม้กีารประสานการปฏบิตังิานดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ช. กับหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน โดยมีการแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่
ประสานงานและติดตามผลการเข้าถึงขอ้มูลกับหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน  ทัง้นี้  
การประสานการปฏบิตังิานดงักล่าวอาจจดัใหม้กีารประสานทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยกไ็ด ้
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๓๑๗ 

หมวด ๓ 

การเกบ็รกัษาและใชป้ระโยชน์ขอ้มลู 

   
 

ข้อ ๑๓  ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่ได้มาในระหว่าง 
การด าเนินการโดยมใิหม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง และใหจ้ดัระบบการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลู ซึง่อย่างน้อยตอ้งจ าแนกประเภทขอ้มลูไวใ้หช้ดัเจน 

 

ข้อ ๑๔  บรรดาข้อมูลที่ได้มาตามระเบียบนี้ ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์
ส าหรบัการไต่สวนขอ้เท็จจรงิ การตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิ และการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืคณะอนุกรรมการไต่สวน หรอืใช้เป็นพยานหลกัฐานในการ
ด าเนินคด ีเฉพาะเรื่องทีม่คี าสัง่อนุมตัใิหเ้ขา้ถงึขอ้มลูเท่านัน้ 

ในกรณีที่ผูข้อเขา้ถงึขอ้มูลหรอืผูท้ีป่ระสงค์จะขอใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทีไ่ดม้า
ด้วยวิธีด าเนินการเข้าถึงข้อมูล มีความจ า เป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว  
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง การตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สิน และการ
พจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืคณะอนุกรรมการไต่สวน หรอืใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน
ในการด าเนิ นคดี ในเรื่ องอื่ นใด ให้ ผู้ นั ้นยื่ นค าขอใช้ประโยชน์ ข้อมู ลตามข้อ ๖  
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

หมวด ๔ 

การใหค้วามช่วยเหลอื 

   
 

ขอ้ ๑๕  กรณีที่บุคคลใดซึ่งได้อ านวยความสะดวกหรอืให้ความช่วยเหลือแก่ 
ผูข้อเขา้ถึงขอ้มูลตามขอ้ ๙ ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้ส านักงาน ป.ป.ช. พจิารณา 
ให้ความช่วยเหลือโดยเร็วตามควรแก่กรณี เช่น การจดัหาทนายความหรอืค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินคด ีเป็นตน้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ปานเทพ  กลา้ณรงคร์าญ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
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๓๑๘ 
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๓๑๙ 
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๓๒๐ 
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๓๒๑ 
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๓๒๒ 
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๓๒๓ 
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๓๒๔ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการตรวจสอบและไต่สวน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมรีะเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตวิ่าดว้ยการตรวจสอบและไต่สวน 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๖ วรรคสองและวรรคสี่ มาตรา ๗๐ วรรคสาม 
มาตรา ๗๒ วรรคสอง มาตรา ๘๘ วรรคสาม และมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒๒๖  ระเบยีบนี้ให ้ใช ้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การกล่าวหาบุคคลตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๔) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๒๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๖๑ ก/หน้า ๔/๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๑ 
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๓๒๕ 

(๕) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๖) ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การตรวจรบัค ากล่าวหา การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ค ากล่าวหา” หมายความว่า ขอ้ความ ขอ้ เท็จจรงิ หรอืข ้อม ูลที ่เป็นการ

กล่าวหาเจา้พนักงานของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ หรอืบุคคลใดว่ามพีฤติการณ์แห่งการกระท าความผดิที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะปรากฏชื่อและทีอ่ยู่ของผูก้ล่าวหาหรอืไม่กต็าม 

“เรื่องกล่าวหา” หมายความว่า ค ากล่าวหาที่ส านักงานรบัไว้เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้น และให้หมายความรวมถึงกรณีที่ส านักงานได้รบั
แจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิว่ามหีลกัฐานอนัควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงนิแผ่นดิน 

มพีฤตกิารณ์อนัเป็นการทุจรติต่อหน้าที ่จงใจปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใชอ้ านาจขดัต่อบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืค ารอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษทีพ่นักงานสอบสวนไดส่้งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเรื่องที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจได ้

ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ รวมทัง้กรณีที่เลขาธกิาร 
หรอืผูท้ีเ่ลขาธกิารมอบหมายไดด้ าเนินการใด ๆ เพื่อทราบขอ้มูลหรอืรายละเอยีดก่อนที่
จะน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการยกเหตุอนัควรสงสยั 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ กบัเรื่องกล่าวหาทีท่ าใหไ้ดม้า
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่ อทราบข้อมูลหรือรายละเอียดก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“ไต่สวนเบือ้งตน้” หมายความว่า การไต่สวนโดยคณะไต่สวนเบือ้งตน้ซึ่งกระท า
โดยเลขาธกิารหรอืหวัหน้าพนกังานไต่สวน พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคน และอาจมี
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า เจ้าพนักงานของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ 
เจา้หน้าทีข่ององค์การระหว่างประเทศ หรอืบุคคลใดซึ่งถูกกล่าวหาหรอืความปรากฏต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าไดก้ระท าความผดิซึง่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถึงตัวการผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าดังกล่าว  
ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัไม่ไดม้มีตใิหร้บัเรื่องกล่าวหาไวไ้ต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ 
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๓๒๖ 

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติให้ด าเนินการ 

ไต่สวนตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิดงักล่าว 

“พยาน” ให้หมายความรวมถงึ บุคคลซึ่งเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสยีหาย ผู้ท าค ารอ้ง  
ผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เว้นแต่ข้อความ 

ในระเบยีบนี้จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

“ผู้ไต่สวน” หมายความว่า กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน เลขาธิการ 
หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ซึ่งได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายให้
ด าเนินการไต่สวน หรอืไต่สวนเบือ้งตน้ 

“คณะไต่สวนเบื้องต้น” หมายความว่า องค์คณะซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ด าเนินการไต่สวนเบื้องต้น  ประกอบด้วยเลขาธกิารหรอื
หวัหน้าพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวน 

“หน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ” หมายความว่า 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั พนักงานสอบสวนคดพีเิศษ 
พนักงานสอบสวน และให้หมายความรวมถึงผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอน
ของผูถู้กรอ้งหรอืผูถู้กกล่าวหา 

 

ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น 

ผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจตคีวามและวนิิจฉยัชีข้าด ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๖  ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะให้เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณามมีติเป็น
ประการใดแลว้ กใ็หด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตนิัน้ต่อไป 
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๓๒๗ 

ขอ้ ๗  ห้ามมิให้กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวนผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้  
เขา้ร่วมด าเนินการตามระเบยีบนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรอืเคยสอบสวนหรอืพิจารณาเกี่ยวกบัเรื่องที่กล่าวหาใน
ฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน 
พนักงานไต่สวน ผูช้่วยพนักงานไต่สวนหรอืพนักงานเจา้หน้าทีม่าก่อน 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีก่ล่าวหา 

(๓) มสีาเหตุโกรธเคอืงกบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 

(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรอืเป็นคู่สมรส บุพการ ีผู้สบืสนัดาน หรอืพี่น้องร่วมบิดา
มารดาหรอืร่วมบดิาหรอืมารดากบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 

(๕) มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรอืเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์
ร่วมกนัหรอืขดัแยง้กนัทางธุรกจิกบัผูก้ล่าวหาหรอืผูถู้กกล่าวหา 

กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน 
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั ้นมี
บนัทกึแจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปชัน้หนึ่งโดยเรว็ 
และระหว่างนัน้หา้มมใิหบุ้คคลดงักล่าวยุ่งเกี่ยวกบัการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัเรื่องนัน้
จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หนึ่งจะวนิิจฉยั 

 

ขอ้ ๘  ห้ามมใิห้กรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจา้หน้าที่ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตัง้หรอืมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างใด เปิดเผยขอ้มลูซึง่มลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอ้มลูเฉพาะของบุคคล 

(๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของพยาน หรือกระท าการใดอนัจะท าให้ทราบ
รายละเอยีดเกี่ยวกบับุคคลดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีทีต่อ้งด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่
ระเบยีบนี้ก าหนด 

(๓) ขอ้มลูรายงานและส านวนการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรอืการ
ไต่สวนเบื้องต้นรวมทัง้บรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน  
หรอืไต่สวนเบื้องตน้ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดพ้จิารณา
และมมีตใินเรื่องดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 
หรือไต่สวนเบื้องต้นให้ผู้ไต่สวนหรือผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องตามระเบียบนี้  
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๓๒๘ 

ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาและมมีติ เว้นแต่ระเบยีบนี้จะได้
ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๖ วรรคสอง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายอาจเปิดเผยขอ้มูลที่ได้จากการปฏิบตัิหน้าที่ในชัน้ไต่สวน
หรอืไต่สวนเบื้องต้นเพื่อให้สาธารณชนทราบ  ทัง้นี้ การเปิดเผยดงักล่าวต้องไม่กระทบ
ต่อรปูคดหีรอืความปลอดภยัในชวีติหรอืทรพัยส์นิของบุคคล หรอืความเทีย่งธรรม 

 

ขอ้ ๙  บรรดาเอกสารทีพ่นักงานเจา้หน้าทีห่รอืผูไ้ต่สวนจดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นการ
ภายในรวมทัง้บนัทกึปากค าพยาน ผูถู้กรอ้ง หรอืผูถู้กกล่าวหา ทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีห่รอื
ผูไ้ต่สวนไดจ้ดัท าขึน้ผูถู้กรอ้ง ผูถู้กกล่าวหา พยาน หรอืบุคคลภายนอก ไม่อาจขอตรวจดู
หรอืคดัส าเนาเอกสารได้เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมายจะอนุญาต 

 

ขอ้ ๑๐  ค ากล่าวหา เรื่องกล่าวหา ความเห็น เอกสารหลกัฐาน หรือเอกสาร  

ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืทีพ่นกังานเจา้หน้าทีห่รอืผูไ้ต่สวนจดัท าขึน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมี
ค าสัง่ให้ส านักงานด าเนินการ หรอืเก็บรกัษาในรูปแบบและวธิีการใช้ขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์
แทนการใชเ้อกสารกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๑  เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม เมื่อผู้ถูกร้อง ผูถู้กกล่าวหา พยาน 
หรอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งมคี ารอ้งขอขยายระยะเวลา หรอืเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผู้ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเห็นสมควร ให้มอี านาจขยายระยะเวลาได้ตามความ
เหมาะสม เวน้แต่กฎหมายหรอืระเบยีบนี้จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 

การนับระยะเวลาตามระเบยีบนี้ ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์

 

ขอ้ ๑๒  ในการด าเนินการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรอืไต่สวนเบื้องต้น
ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติหรอืตามที่
ระเบยีบนี้ก าหนดนอกจากประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน 
เลขาธกิาร หวัหน้าพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวน ซึ่งมหีน้าที่และอ านาจในการ
ปฏิบตัติามกฎหมายดงักล่าวแล้ว ให้มฐีานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชัน้ผู้ใหญ่ 
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๓๒๙ 

และมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่น เดียวกับพนักงาน
สอบสวน ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีทีร่ะเบยีบนี้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอื่น การใดทีก่ าหนดใหแ้จง้ 
ยื่น หรอืส่งหนังสอืหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ ้ง ยื่น หรอืส่ง
หนังสอืหรอืเอกสาร ให้บุคคลนัน้ ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลกัฐานทาง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรอืตามหลกัฐานที่ปรากฏจากการ
ตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรอืไต่สวนเบือ้งตน้ ใหถ้อืว่าไดแ้จง้ยื่น หรอืส่งโดยชอบดว้ย
ระเบยีบนี้แลว้ 

 

ข้อ ๑๔  ในการด าเนินการตามระเบียบนี้ให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจ าเป็น 
ต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือ 
ตอ้งแปลภาษาไทย เป็นภาษาไทยทอ้งถิน่หรอืภาษาถิน่หรอืภาษาต่างประเทศใหใ้ชล่้ามแปล 

ในกรณีทีพ่ยาน ผูถู้กรอ้ง หรอืผูถู้กกล่าวหาไม่สามารถพูดหรอืเขา้ใจภาษาไทย 
หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม  
ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีจ่ดัหาล่ามใหโ้ดยมชิกัชา้ และมใิหถ้อืว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็น
การเปิดเผยขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบนี้ 

เมื่อมีล่ามแปลบันทึกถ้อยค า  ล่ามต้องแปลให้ถูกต้องโดยสุจริตใจและ 
จะไม่เพิม่เตมิ หรอืตดัทอนสิง่ทีแ่ปล และใหล่้ามลงลายมอืชื่อในค าแปลนัน้ 

ใหจ้่ายค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดนิทาง และค่าเช่าที่พกัแก่ล่ามที่จดัหาให้ตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีทีผู่ก้ล่าวหาถอนค ากล่าวหา ค ารอ้ง ค ารอ้งขอ หรอืถงึแก่ความตาย
ในระหว่างการด าเนินการตามระเบียบนี้ ย่อมไม่เป็นการตดัอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน คณะไต่สวนเบือ้งต้น หวัหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน 
หรอืพนักงานเจา้หน้าทีท่ีจ่ะด าเนินการตามระเบยีบนี้ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๖  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ และให้การบรหิารงานคดี
เป็นไปอย่างรวดเรว็มปีระสทิธภิาพ และเกดิผลสมัฤทธิ ์ใหส้ านักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแบบหนังสอืหรอืค าสัง่ 
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๓๓๐ 

(๒) ก าหนดเลขคดีและสารบบความตามระบบงานกระบวนการยุติธรรม  
โดยใหแ้ยกสารบบงานคดอีอกจากระบบงานสารบรรณทัว่ไป 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์การมอบหมาย การจ่าย การโอน การคืน หรือการ
จ าหน่ายเรื่องกล่าวหาหรอืส านวนคด ีรวมทัง้ควบคุม ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ เร่งรดังานคด ี

(๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัติามระเบยีบ รวมทัง้คู่มอืการปฏบิตังิาน 

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัิในการจดัท าทะเบยีนประวตัขิองผู้ถูกรอ้ง 
หรอืผูถู้กกล่าวหาหรอืผูถู้กจบัหรอืควบคุมตวั 

(๖) ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

 

ขอ้ ๑๗  ให้เลขาธิการหรอืผู้ที่เลขาธกิารมอบหมายพิจารณามอบหมายพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนเพื่อด าเนินการตรวจสอบเรื่องกล่าวหา โดยจะมอบหมาย 
เป็นการเฉพาะเรื่องหรือมอบหมายเป็นการทัว่ไป  ทัง้นี้  การมอบหมายดังกล่าวอาจ
มอบหมายให้ด าเนินการเป็นคณะก็ได้และให้ค านึงถึงความยากง่ายของคดี จ านวนเรื่องที่
รบัผิดชอบ และระดับต าแหน่งของผู้ถูกร้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
มอบหมายดว้ย แต่ไม่ตดัอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีจ่ะพจิารณามอบหมายเอง 

 

ข้อ ๑๘  การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เสนอต่อผู้บังคบับัญชา 
รวมทัง้บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช . แต่ งตั ้งหรือมอบหมาย  
เพื่อพจิารณาตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามระเบยีบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเลขาธิการ 
อาจมอบหมายให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งอื่นที่
เทยีบเท่า หวัหน้าพนักงานไต่สวนบุคคลหรอืคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอื
เลขาธกิารเหน็สมควร มหีน้าทีก่ ากบัดแูล หรอืใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
พนักงานเจา้หน้าที ่ใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๓๑ 

หมวด ๒ 

การยื่น การรบั การส่ง การมอบหมายเรื่องกล่าวหา การสอบสวนทางลบั 

   
 

ส่วนที ่๑ 

การยื่นและการรบั 

   
 

ข้อ ๑๙  ค ากล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูก้ล่าวหา 

(๒) ชื่อหรอืต าแหน่งของผูถู้กรอ้ง 

(๓) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดตามข้อกล่าวหา  
พรอ้มพยานหลกัฐานหรอือา้งพยานหลกัฐาน หรอืรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่พิม่ขึน้
หรอืหนี้สนิทีล่ดลงผดิปกตใินกรณีทีก่ล่าวหาว่าร ่ารวยผดิปกต ิ

หนังสอืกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา ถ้ามีรายละเอียดตาม (๓) 
แลว้พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะปฏเิสธไม่ด าเนินการตรวจสอบต่อไปไม่ได ้

 

ขอ้ ๒๐  ในการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหาจะท าด้วยวาจา
หรอืท าเป็นหนังสอืยื่นต่อหรอืส่งมายงัส านักงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค หรอืส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัหรอืยื่นตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
ก าหนด 

กรณีผู้กล่าวหาได้กล่าวหาด้วยวาจา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บนัทึกค ากล่าวหา 
และใหผู้ก้ล่าวหาลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และในกรณีทีผู่ก้ล่าวหานาบุคคลอื่นซึ่งอา้งว่า
เป็นพยานของตนมาดว้ย พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะบนัทกึถอ้ยค าไวเ้พื่อประกอบค ากล่าวหา
ดว้ยกไ็ด ้

กรณีทีส่ านักงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค หรอืส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั 
ได้รับค ากล่าวหาตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าค ากล่าวหาดังกล่าวไม่อยู่ในเขตพื้นที่ 
ความรบัผิดชอบตามการจดัแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานให้ส่งค ากล่าวหาไปยงั
ส านักงาน หรอืส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัทีม่เีขตอ านาจหน้าทีเ่พื่อด าเนินการต่อไป 
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๓๓๒ 

ข้อ ๒๑  เมื่อได้รับค ากล่าวหาตามข้อ ๒๐ ไว้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการดงันี้ 

(๑) ลงทะเบยีนค ากล่าวหาและบนัทกึขอ้มลูลงในสารบบ 

(๒) จดแจง้ชื่อและทีอ่ยู่ของผูก้ล่าวหาไวใ้นทะเบยีนสารบบการรกัษาความลบั และ 

(๓) ลบชื่อและที่อยู่ของผูก้ล่าวหาออกจากหนังสอืหรอืบนัทกึปากค า ตามวธิกีารที่
ส านักงานก าหนด 

ไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบยีนสารบบตาม (๒) มไิด ้

ให้น าความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และวรรคสอง มาใช้บังคับกับเรื่อง
กล่าวหาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืส านักงาน ได้รบัแจง้จากผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
และค าร้องทุกข์หรอืกล่าวโทษที่พนักงานสอบสวนได้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทัง้
หนังสือหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รฐัวสิาหกจิ ไดส่้งเรื่องใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืส านักงานดว้ย 

 

ขอ้ ๒๒  เมื่อด าเนินการตามขอ้ ๒๑ แลว้ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่ าเนินการตรวจ
ค ากล่าวหาว่าเป็นค ากล่าวหาทีไ่ดม้กีารกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวแ้ล้วหรอืไม่ 
หากเป็นค ากล่าวหาเดียวกันกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรอืหน่วยงานของรฐัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่
เสนอเรื่องต่อผู้อ านวยการหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า เพื่อส่งค ากล่าวหานัน้ไปรวมกับ  

ค ากล่าวหาเดิมเพื่ อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจและหากพบว่าเป็นเรื่องที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ให้ส่งค ากล่าวหาให้ผู้รบัผิดชอบ  

เรื่องเดมิพจิารณาต่อไป 

 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีที่ค ากล่าวหาไม่ปรากฏชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกรอ้ง และไม่อาจ
พจิารณาไดว้่าผูถู้กรอ้งเป็นใครหรอืด ารงต าแหน่งระดบัใด ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่หีนังสอื
แจง้ไปยงัผูก้ล่าวหาเพื่อใหแ้จง้รายละเอยีดเพิม่เตมิตามค ากล่าวหาว่าผูถู้กรอ้งเป็นบุคคล
ใดหรือต าแหน่งระดับใด โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่ผู้กล่าวหาจะต้องชี้แจงหรือ 

ให้รายละเอียดดงักล่าวภายในก าหนดเจ็ดวนันับแต่วนัได้รบัหนังสือดงักล่าว และเมื่อ
ไดร้บัทราบรายละเอยีดดงักล่าวใหถ้อืว่าส านักงานไดร้บัค ากล่าวหา 

ในกรณีทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ผู้กล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจง 
หรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรอืระดับต าแหน่งของผู้ถูกร้อง ผู้อ านวยการหรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอาจมีค าสัง่ไม่รับค ากล่าวหา โดยแจ้งผลการพิจารณาให้ 
ผูก้ล่าวหาทราบ 
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๓๓๓ 

ในกรณีที่ผู้กล่าวหาโต้แยง้ผลการพิจารณา ให้น าเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได ้
รบัมอบหมายใหก้ ากบัดแูลเพื่อพจิารณาวนิิจฉยั 

 

ขอ้ ๒๔  ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๓๑ เมื่อไดล้งทะเบยีนรบัเรื่องกล่าวหาใดไวใ้นสารบบ
แล้วใหพ้จิารณาเรื่องกล่าวหานัน้ว่าสมควรส่งคนืหรอืมอบหมายหน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละ
อ านาจป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ หรอืสมควรรบัไวด้ าเนินการเอง 

ในกรณีที่ เห็นสมควรส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องกล่าวหาตามวรรคหนึ่ ง  
ให้ด าเนินการตามส่วนที่ ๒ ว่าด้วยการส่งและการมอบหมาย แห่งหมวดนี้ ในกรณีที่
เห็นสมควรรบัเรื่องกล่าวหาไว้ด าเนินการเองให้ด าเนินการตามหมวด ๓ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบ หรอืตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติใหด้ าเนินการไต่สวนตามหมวด ๔ 

 

ส่วนที ่๒ 

การส่งและการมอบหมาย 

   
 

ขอ้ ๒๕  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเรื่องกล่าวหาไม่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารง
ต าแหน่งตัง้แต่อ านวยการระดบัสูงหรอืเทยีบเท่าลงมาว่ากระท าผดิ หรอืเป็นเรื่องที่มิใช่
เป็นความผิดร้ายแรง ให้ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อส่งเรื่องหรือ
มอบหมายเรื่องกล่าวหา ตามขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ หรอืขอ้ ๒๘ แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๒๖  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รบัเรื่องจากพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา ๖๑ พจิารณาเหน็ว่าค ารอ้งทุกข์หรอืค ากล่าวโทษเพื่อให้ด าเนินคดกีบัเจา้หน้าที่
ของรฐัหรอืบุคคลอื่นใดนัน้ไม่อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหเ้สนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณามมีตส่ิงเรื่องกลา่วหาคนืพนกังานสอบสวน 

 

ขอ้ ๒๗  ในกรณีเรื่องกล่าวหาใดมไิดอ้ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาส่งเรื่องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจ
แต่งตัง้หรอืถอดถอนของผูถู้กรอ้งด าเนินการทางวนิัยไปตามหน้าทีแ่ละอ านาจกไ็ด ้

 

ข้อ ๒๘  ในกรณีเรื่องกล่าวหาใดสมควรมอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่และ
อ านาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตรบัไปด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ใหเ้สนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณามมีตภิายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 
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๓๓๔ 

(๑) มอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ในกรณีทีเ่หน็ว่าผูถู้กรอ้งเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่อ านวยการระดบัสูง
หรอืเทยีบเท่าลงมา หรอืถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิในเรื่องทีม่ใิชเ่ป็นความผดิรา้ยแรง  ทัง้นี้ 
ตามมาตรา ๖๒ 

(๒) มอบหมายพนักงานสอบสวน ในกรณีทีเ่หน็ว่าผู้ถูกรอ้งเป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๘ (๒) และ (๔) ที่มิใช่
ความผดิรา้ยแรง  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๓ 

(๓) มอบหมายผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้อี านาจแต่งตัง้หรอืถอดถอนของผูถู้กรอ้ง
ด าเนินการทางวนิัยในกรณีที่เรื่องกล่าวหาที่มใิช่เป็นความผดิรา้ยแรง  ทัง้นี้ ตามมาตรา ๖๔ 
การมอบหมายเรื่องกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถงึ 

การมอบหมายเรื่องกล่าวหาว่าเจา้พนักงานของรฐัร ่ารวยผดิปกต ิ

 

ขอ้ ๒๙  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตใิหส่้งคนื หรอืส่งเรื่อง หรอืมอบหมาย
หน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตามขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ หรอื
ข้อ ๒๘ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งเรื่องภายในกรอบระยะเวลาตามข้อ ๓๐ 
โดยเร็ว แต่ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติให้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องกล่าวหาใด 
ใหด้ าเนินการตามหมวด ๓ ว่าดว้ยการตรวจสอบ ต่อไป 

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในภายหลังว่า เรื่องกล่าวหาที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ส่งคืนหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่ง เป็นเรื่องกล่าวหา
เจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่ด ารงต าแหน่งสงูกว่าอ านวยการระดบัสูงหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นเรื่อง
กล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง หรือเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบอย่าง
กวา้งขวาง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรยีกเรื่องกล่าวหาและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งมาเพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามระเบยีบนี้กไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๐  การส่งคนื หรอืส่งเรื่อง หรอืมอบหมายเรื่องกล่าวหาตามขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ 
หรอืขอ้ ๒๘ ให้ด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาตามมาตรา ๖๑ หรอืมาตรา ๖๒ หรอื
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีต ิแลว้แต่กรณี 
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๓๓๕ 

ส่วนที ่๓ 

การสอบสวนทางลบั 

   
 

ขอ้ ๓๑  ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืส านักงานไดร้บัแจง้ว่าการจดัท า
โครงการหรอือนุมตัหิรอืการจดัสรรเงนิงบประมาณ มพีฤตกิารณ์แห่งการกระท าที่ฝ่าฝืน
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ให้พนักงานเจา้หน้าที่
หรอืพนักงานไต่สวนลงทะเบียนรบัแจ้งไว้ในสารบบและท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาสัง่การอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีเ่หน็สมควร 

การลงทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง ใหร้วมถงึกรณีเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตยิกเหตุอนัควรสงสยัเกี่ยวกบัพฤตกิารณ์ดงักล่าว
ขึน้พจิารณาโดยให้น าความในขอ้ ๒๑ มาใชบ้งัคบักบัการลงทะเบยีนรบัแจง้โดยอนุโลม 
และไม่ว่าในกรณีใดผูใ้ดจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัผูแ้จง้มไิด ้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมตัใิห้ด าเนินการสอบสวนทางลบัเกี่ยวกบั
การกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง  

ใหน้ าความในหมวด ๓ การตรวจสอบ มาใชบ้งัคบักบัการสอบสวนโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓๒  เมื่อสอบสวนทางลบัตามขอ้ ๓๑ แลว้เหน็ว่าเรื่องกล่าวหามมีลู ใหเ้สนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาเสนอความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญโดยเรว็ รวมทัง้
หากมกีรณีที่ผู้กระท าความผดิต้องรบัผดิชดใช้เงนิคนืพร้อมดอกเบี้ยให้เสนอความเห็น
ประกอบการวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญดว้ย 

กรณีเหน็ว่าไม่มมีลู ใหเ้สนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อยุตกิารสอบสวน 

ตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดซึ่งอยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนอื่นดว้ย ใหด้ าเนินการไต่สวนไปตามระเบยีบนี้
ต่อไป 
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๓๓๖ 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบ 

   
 

ขอ้ ๓๓  ในกรณีที่ได้รบัเรื่องกล่าวหาไวแ้ล้วหรอืกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มมีตมิอบหมายใหต้รวจสอบเรื่องกล่าวหา ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีต่รวจสอบว่าเรื่องกล่าวหานัน้
มขีอ้มูลหรอืรายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะรบัไวด้ าเนินการต่อไป หรอืความผดิทีก่ล่าวหานัน้
อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป .ป .ช . หรือ เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รบัไวพ้จิารณาตามมาตรา ๕๔ หรอืมาตรา ๕๕ (๑) หรอืไม่ แล้วให้
เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาตามขอ้ ๔๕ 

ในการด าเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีด่ าเนินการเพื่อ
ทราบรายละเอยีดตามเรื่องกล่าวหาว่าผูถู้กรอ้งเป็นบุคคลใด มตี าแหน่งหน้าทีใ่ด พน้จาก
ต าแหน่งแล้วหรอืไม่ มขี้อกล่าวหาและพฤตกิารณ์ในการกระท าความผดิเป็นประการใด  
มพียานหลกัฐานใด หรอืบุคคลใดร่วมหรอืสนับสนุนกระท าความผดิ โดยอาจด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิตามค ากล่าวหาจากผูก้ล่าวหา 

(๒) บนัทกึถอ้ยค าบุคคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๓) ขอทราบขอ้เท็จจรงิหรอืขอเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งจากหน่วยงานของรฐั 
ส่วนราชการรฐัวสิาหกิจ สถาบนัการเงนิ หน่วยงานเอกชนหรอืองค์กร หรอืจากบุคคลใด ๆ 
มาประกอบการพจิารณา 

(๔) ตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่ที่เกิดเหตุหรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตาม 

ค ากล่าวหาและด าเนินการทัง้หลายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

(๕) ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิเพยีงพอต่อการไต่สวนต่อไป 

กรณีมีความจ าเป็นเพื่อให้พฤติการณ์แห่งการกระท าตามข้อกล่าวหาชดัเจน
ยิง่ขึน้ จะสอบปากค าผูถู้กรอ้งหรอืบุคคลใดซึ่งอาจถูกสัง่ใหไ้ต่สวนไวใ้นฐานะผูใ้หถ้อ้ยค า
ด้วยก็ได้  ทัง้นี้ การสอบปากค าให้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบถึงการเป็นผู้ถูกร้องตาม  

เรื่องกล่าวหาดว้ย 

กรณีจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลในต่างประเทศให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท า
ความเห็นเสนอเลขาธกิารเพื่อพจิารณาขอความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอื
บุคคลใด ๆ ในต่างประเทศเพื่อขอทราบขอ้เท็จจรงิหรอืขอเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง 
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๓๓๗ 

หรอืขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศหรอืเอกอคัรราชทูตหรอืกงสุลของ
ประเทศไทยหรอืเจา้พนกังานของรฐับาลไทยในต่างประเทศใหต้รวจสอบขอ้มลูแทน 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีกรณีที่ต้องด าเนินการ 

โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) ใหเ้ลขาธกิารหรอืหวัหน้าพนักงานไต่สวน
ซึ่งเป็นผู้ร ับผิดชอบหรือก ากับดูแล มีอ านาจลงนาม  ทัง้นี้ การมอบหมายให้หัวหน้า
พนกังานไต่สวนมหีน้าทีก่ ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจา้หน้าทีห่ากการด าเนินการตรวจสอบไม่แลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่
ลงทะเบยีนรบัเรื่องกล่าวหาใหข้อขยายระยะเวลาต่อผูอ้ านวยการ ในการนี้ ผูอ้ านวยการมี
อ านาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกนิเกา้สบิวนัหากเกนิก าหนดระยะเวลาดงักล่าวใหเ้สนอต่อ
กรรมการ ป.ป.ช. ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ ากบัดแูลหรอืคณะบุคคลทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย เพื่อขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ละไม่เกินเก้าสิบวัน  ทัง้นี้  
หากขยายระยะเวลาทัง้สามครัง้แล้วยงัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ ใหเ้สนอเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณามมีติตามที่เหน็สมควรต่อไป เว้นแต่เป็น
เรื่องที่จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดหรือขอรับเอกสารหลักฐานจาก
ต่างประเทศ 

 

ขอ้ ๓๔  กรณีมกีารกล่าวหาว่าร ่ารวยผดิปกติ ให้พจิารณาถึงพฤติการณ์หรอื
รายละเอียดเกี่ยวกบัที่มาของทรพัย์สนิตามที่กล่าวหา สถานทีต่ัง้ของทรพัย์สนิ ชื่อและที่อยู่
ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นทรพัย์สินที่กล่าวหาว่าเพียงพอที ่
จะด าเนินการตรวจสอบต่อไปหรอืไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีรายละเอียดไม่เพียงพอที ่
จะด าเนินการต่อไป ใหเ้สนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามขอ้ ๔๕ เพื่อพจิารณาไม่รบัเรื่อง
กล่าวหาไวด้ าเนินการ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้ซึ่งได้ยื่นบญัชี
แสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สนิต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แล้ว ให้น าบญัชีแสดง
รายการทรพัยส์นิและหนี้สนินัน้มาประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

ขอ้ ๓๕  กรณีเรื่องกล่าวหาเจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ เจา้หน้าทีข่ององค์การ
ระหว่างประเทศหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ว่ากระท าความผดิตามมาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ 
มาตรา ๑๗๕ หรอืมาตรา ๑๗๖ หากตรวจสอบแล้วเหน็ว่าเรื่องกล่าวหานัน้มขีอ้มูลหรอื
รายละเอียดเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าความเห็นเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าสมควรส่งเรื่องใหห้น่วยงานต่างประเทศทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจรบั
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๓๓๘ 

ไปด าเนินการตามกฎหมายของประเทศนัน้หรือไม่ หรือสมควรที่จะรับไว้ด าเนินการ 

ไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้เอง 

กรณีที่ผู้ประสานงานกลางส่งค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อให้ด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งว่ากระท าความผดิตามมาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖ 
หรือมาตรา ๑๗๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ว่าจะรบัไวด้ าเนินการไต่สวนหรอืด าเนินการอื่นตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอหรอืไม่ 

 

ข้อ ๓๖  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสาร
หลกัฐานเพิม่เติมจากผู้กล่าวหาแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผูก้ล่าวหามขีอ้มูลหรอืรายละเอยีด
ของขอ้กล่าวหาและพฤตกิารณ์แหง่การกระท าผดิตามค ากล่าวหาเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไปได้ หรอืกรณีที่ค ากล่าวหามิได้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ และ 

ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจรงิหรอืไม่อาจหาพยานหลกัฐานเพยีงพอที่จะด าเนินการ
ต่อไปได้ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมาย  
เพื่อมมีตหิรอืค าสัง่ไม่รบัค ากล่าวหาไวพ้จิารณา 

 

ข้อ ๓๗  กรณีมีหมายเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า ให้จัดท าเป็นหนังสือ 

ซึง่อย่างน้อยตอ้งมขีอ้ความ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) สถานทีท่ีอ่อกหมาย 

(๒) วนัเดอืนปีทีอ่อกหมายเรยีก 

(๓) ชื่อและทีอ่ยู่ของบุคคลทีอ่อกหมายเรยีกใหม้า 

(๔) เหตุทีต่อ้งเรยีกบุคคลนัน้มา 

(๕) สถานที ่วนัเดอืนปี และเวลาทีจ่ะใหผู้น้ัน้ไปถงึ 

(๖) ลายมอืชื่อของผูใ้ชอ้ านาจออกหมายเรยีก หรอืลายมอืชื่อและต าแหน่งผูอ้อกหมาย 

ในกรณีที่ผู้ถูกร้องหรือพยานมีความประสงค์หรือสมัครใจที่จะให้ถ้อยค า 

ต่อพนักงานเจา้หน้าทีก่ไ็ม่จ าเป็นตอ้งออกหมายเรยีกกไ็ด ้

ในกรณีทีบุ่คคลใดไม่มาใหถ้อ้ยค าตอ่พนักงานเจา้หน้าทีต่ามวนัเวลาและสถานที่
ที่ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหมายเรียกไปยังผู้นั ้นอีกครัง้หนึ่ง หากผู้นัน้ไม่มา 

ใหถ้อ้ยค าโดยไม่มเีหตุอนัสมควรพนักงานเจา้หน้าทีอ่าจท าความเหน็เสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาใหด้ าเนินการกบับุคคลดงักล่าวตามมาตรา ๑๗๘ หรอืสัง่การตามที่
เหน็สมควร 
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๓๓๙ 

 

ขอ้ ๓๘  ในการสอบปากค า หา้มมใิหพ้ยานหรอืผูถู้กรอ้ง บนัทกึเสยีง ภาพ หรอื
ภาพและเสยีงหรอืกระท าดว้ยวธิกีารใดในลกัษณะท านองเดยีวกนั และหา้มมใิหบุ้คคลอื่น
อยู่ในทีน่ัน้ดว้ย เวน้แต่พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 

ขอ้ ๓๙  การสอบปากค า ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีแ่จง้ใหพ้ยานทราบว่าพนักงาน
เจา้หน้าทีม่ฐีานะเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถ้้อยค าอนัเป็นเทจ็
ต่อพนักงานเจา้หน้าทีอ่าจเป็นความผดิตามกฎหมาย 

ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าหรือจดัการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามัน่สญัญา  
ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจ 

ใหบุ้คคลใหก้ารอย่างใด ๆ ในเรื่องทีม่กีารกล่าวหา 

 

ขอ้ ๔๐  ในการสอบปากค าพยานอย่างน้อยต้องมพีนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อย
กว่าสองคนร่วมในการด าเนินการซึ่งในจ านวนนัน้จะต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็น
พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนและให้บันทึกถ้อยค าซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบที่
ส านักงานก าหนด 

เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้พยานอ่านบันทึกถ้อยค าเอง เว้นแต่บุคคล
ดงักล่าวไม่ยอมอ่านหรอืไม่สามารถอ่านเองได ้ใหอ้่านใหฟั้งแล้วใหบุ้คคลนัน้และผูบ้นัทกึ
ถอ้ยค าลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน หากมผีูร่้วมใหถ้อ้ยค าเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
กใ็หบุ้คคลนัน้ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย และใหพ้นักงานเจา้หน้าทีผู่บ้นัทกึถอ้ยค า
ลงลายมอืชื่อรบัรองไวใ้นบนัทกึถอ้ยค านัน้ถา้บนัทกึถอ้ยค ามหีลายหน้าใหผู้บ้นัทกึถอ้ยค า
ซึง่เป็นพนักงานเจา้หน้าทีอ่ย่างน้อยหนึ่งคนกบัพยานลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กหน้า 

ในการบนัทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบนัทึกขอ้ความทบั ถ้าจะต้องแก้ไข
ขอ้ความทีไ่ดบ้นัทกึไวแ้ลว้ใหใ้ชว้ธิขีดีฆา่หรอืตกเตมิ และใหพ้นักงานเจา้หน้าทีอ่ยา่งน้อย
หนึ่งคนกบัพยานลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กแห่งทีข่ดีฆา่หรอืตกเตมิ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ยอมอ่านบนัทกึถ้อยค าหรอืไม่ยอมลงลายมอื
ชื่อ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีบ่นัทกึเหตุแห่งการไม่ยอมอ่านบนัทกึถอ้ยค าหรอืไม่ลงลายมอืชื่อ
ไวใ้นบนัทกึถ้อยค านัน้ ในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมอืชื่อได ้ใหน้ าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการสอบปากค าอาจกระท าโดยวธิปีระชุมทางจอภาพก็ได ้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๓๔๐ 

ขอ้ ๔๑  การน าเอกสารมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใหใ้ชต้้นฉบบั แต่ถา้ไม่อาจน า
ตน้ฉบบัมาไดจ้ะใชส้ าเนาเอกสารทีผู่ซ้ึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบรบัรองว่าเป็นส าเนาทีถู่กตอ้งกไ็ด ้

ถา้หาตน้ฉบบัเอกสารไม่ไดเ้พราะสญูหาย หรอืน่าเชื่อว่าถูกท าลาย หรอืโดยเหตุ
ประการอื่นจะน าส าเนาเอกสารหรอืพยานบุคคลมาสบืแทนกไ็ด ้

ในกรณีที่น าพยานวัตถุมาไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจจดรายงาน 

ยงัสถานที่ที่พยานวัตถุนัน้อยู่ตามเวลาและวิธีซึ่ งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรตาม
ลกัษณะแห่งพยานวตัถุนัน้ 

 

ขอ้ ๔๒  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ พนักงานเจา้หน้าทีอ่าจจะส่งประเดน็ที่
เป็นสิง่เลก็น้อยไปใหพ้นักงานเจา้หน้าทีใ่นทอ้งที่นัน้ ๆ เพื่อใหด้ าเนินการตรวจสอบแทน 
โดยวธิกีารสอบปากค าหรอืตรวจสอบสถานที่เกดิเหตุหรือสถานที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่
กล่าวหา หรอืด าเนินการอื่นใดทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากเลขาธกิาร 
หรอืผู้ซึ่งเลขาธกิารมอบหมายที่มหีน้าที่และอ านาจบงัคบับญัชาหรือก ากบัดูแลในเรื่อง
ดงักลา่ว 

 

ขอ้ ๔๓  ในกรณีที่ด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกบัการกระท าของบุคคลใด และ 

มีความจ าเป็นต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบุคคลนัน้หรือบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอขอ้มูล 

ไปยงัส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเพื่อมาประกอบการพจิารณา 

 

ขอ้ ๔๔  ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ระหว่างการตรวจสอบแล้ว
พบว่าเรื่องกล่าวหาไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผู้ถูกรอ้ง
เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่อ านวยการระดบัสูงหรอืเทยีบเท่าลงมากรณี 

มีการกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือเป็นเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ ายแรง ให้น าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา เพื่อด าเนินการตามส่วนที่ ๒ ว่าด้วยการส่งและ
มอบหมาย ต่อไป 
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๓๔๑ 

ข้อ ๔๕  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ให้เสนอ
ความเหน็ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณา ดงันี้ 

(๑) เรื่องกล่าวหาใดมขีอ้มูลหรอืรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะด าเนินการต่อไป 
หรอืความผดิทีก่ล่าวหานัน้ไม่ไดอ้ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอื
เป็นเรื่องทีห่า้มไม่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. รบัไวพ้จิารณาตามมาตรา ๕๔ หรอืมาตรา ๕๕ (๑) 
ใหเ้สนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาไม่รบัเรื่องกล่าวหาไวพ้จิารณา 

(๒) เรื่องกล่าวหาใดมีขอ้เท็จจรงิและพยานหลกัฐานเพียงพอต่อการไต่สวนต่อไป 
ใหเ้สนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมมีตใิหด้ าเนินการตามหมวด ๔ ว่าดว้ยการไต่สวน 

ในการพจิารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมมีติให้ด าเนินการ
ตรวจสอบเพิม่เตมิหรอืใหด้ าเนินการอื่นใดตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๖  ในการพจิารณาตามขอ้ ๔๕ (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
ใหก้รรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูพ้จิารณาและมคี าสัง่แทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก็ได้  ทัง้นี้ การมอบหมายให้พิจารณาและมีค าสัง่แทนในเรื่องใด ลักษณะใด  
ใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กรณีทีก่รรมการ ป.ป.ช. ทีไ่ดร้บัมอบหมายตามวรรคหนึ่ง มคี าสัง่ไม่รบัเรื่องไว้
พจิารณาใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่หีนังสอืแจง้ใหผู้ก้ล่าวหาทราบ หากผูก้ล่าวหาไม่เหน็ดว้ย
กบัค าสัง่ดงักล่าวอาจมหีนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาทบทวนค าสัง่นัน้ได้
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ในกรณีทีก่รรมการ ป.ป.ช. พจิารณาเหน็ควรส่งคนื หรอืส่งเรื่อง หรอืมอบหมาย
ใหห้น่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจป้องกนัและปราบปรามการทุจรติด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจใหเ้สนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาต่อไป 
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๓๔๒ 

หมวด ๔ 

การไต่สวน 

   
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๔๗  การด าเนินการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้น ให้ด าเนินการเพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจรงิที่ถูกต้องตรงตามความจรงิที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณหรอืเป็นโทษต่อผู้ถูก
กล่าวหา 

การไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ตามวรรคหนึ่ง ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้คณะเป็นองคค์ณะไต่สวน 

(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าสองคน และบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวน 

(๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
หรอืพนักงานไต่สวนเป็นคณะไต่สวนเบือ้งตน้ 

การแต่งตั ้งบุคคลอื่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตาม (๒) 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตัง้จากหวัหน้าพนักงานไต่สวนหรอืผูท้รงคุณวุฒติามความ
เหมาะสมกบัเรื่องทีไ่ต่สวนกไ็ด ้

ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมมีติให้ไต่สวนเรื่องกล่าวหาใด
ตามวรรคสอง ให้ค านึงถึงความส าคญั ความร้ายแรงของเรื่องกล่าวหา รวมทัง้ระดับ
ต าแหน่งของผูถู้กกล่าวหา 

ในการด าเนินการไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ใหบุ้คคลตามวรรคสองมหีน้าทีแ่ละ
อ านาจในการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้นนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติแต่งตัง้
หรอืมอบหมาย แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๔๘  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตใิหไ้ต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้นเรื่องใด 
ให้คณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นที่ได้รบัมอบหมาย ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันเริ่มด าเนินการไต่สวน โดยให้ค านึงถึง 

ความรวดเรว็ ความยากง่ายของการไต่สวนและอายุความของการด าเนินการในเรื่องนัน้ 
โดยจะระบุระยะเวลาของการไต่สวนข้อกล่าวหาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันก็ได ้ 
เวน้แต่กฎหมายหรอืระเบยีบนี้จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๔๓ 

ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นอนัไม่อาจด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปตามทีจ่ าเป็นได ้แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิสามปี 
เวน้แต่เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเดนิทางไปไต่สวนในต่างประเทศ หรือขอใหห้น่วยงานของ
ต่างประเทศด าเนินการไต่สวนให้ หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ  
จะขยายระยะเวลาออกเท่าทีจ่ าเป็นกไ็ด ้

ภายใต้ก าหนดอายุความ เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรอืตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัคงมหีน้าที่และอ านาจที่จะด าเนินการไต่สวน 
และมคีวามเหน็ หรอืวนิิจฉยั หรอืด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

 

ข้อ ๔๙  ในกรณีมีเหตุอันสมควรหรือเหตุจ าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

อาจแต่งตัง้หรอืมอบหมาย หรอืปรบัเปลี่ยน หรอืแต่งตัง้บุคคลเพิม่ เพื่อเป็นกรรมการไต่สวน 
หรอืหวัหน้าพนักงานไต่สวนหรอืพนักงานไต่สวน ตามขอ้ ๔๗ (๒) หรอื (๓) แล้วแต่กรณี  
กไ็ด ้

 

ขอ้ ๕๐  การไต่สวนในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเอง ใหน้ าความ
ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕ มาใช้บงัคบักบัการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม  ทัง้นี้ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยการนัน้ 

 

ส่วนที ่๒ 

การแต่งตัง้และการมอบหมาย 

   
 

ขอ้ ๕๑  การเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวน 
ตามขอ้ ๔๗ วรรคสอง (๒) ให้เลขาธกิารหรอืผู้ที่เลขาธกิารมอบหมายเสนอรายชื่อของ
บุคคลทีส่มควรไดร้บัแต่งตัง้ซึ่งประกอบดว้ยประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และอาจมีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  ทัง้นี้  กรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการและผูช้่วยเลขานุการดงักล่าวใหแ้ต่งตัง้จากหวัหน้าพนักงานไต่สวน 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวนแลว้ ใหจ้ดัท าค าสัง่
แต่งตัง้เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เพื่อลงนาม 

ใหค้ณะกรรมการไต่สวนด าเนินการไต่สวนใหแ้ลว้เสรจ็และจดัท าส านวนการไต่สวน
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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๓๔๔ 

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการไต่สวนตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดในวรรคสาม ใหค้ณะกรรมการไต่สวนแจง้อุปสรรคและปัญหาในการ
ด าเนินการ พร้อมทัง้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาด าเนินการ เพื่อให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสัง่ขยายระยะเวลาโดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครัง้ 
ครัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั 

ในการไต่สวน ให้คณะกรรมการไต่สวนมอี านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ 
(๓) ดว้ย 

 

ขอ้ ๕๒  ให้คณะกรรมการไต่สวนจดัให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและก าหนดแนว
ทางการไต่สวนรวมทัง้มอบหมายกรรมการไต่สวน กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ไต่สวน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการไต่สวน เพื่อท าหน้าที่แทน
คณะกรรมการไต่สวน  ทัง้นี้ ใหน้ าระเบยีบเกี่ยวกบัการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่ระเบยีบนี้จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

ในการประชุมของคณะกรรมการไต่สวนเพื่อพจิารณามมีตวินิิจฉยัชีข้าดประเดน็
แห่งคดหีรอืให้ความเหน็ชอบเกี่ยวกบัเรื่องส าคญัต้องมกีรรมการไต่สวนเขา้ร่วมประชุม
พจิารณาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการไต่สวนทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม 
เวน้แต่ระเบยีบนี้จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

การลงมติของคณะกรรมการไต่สวนให้ถือเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการไต่สวน
คนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

ข้อ ๕๓  คณะกรรมการไต่สวนมีอ านาจแต่งตัง้หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือ
พนักงานไต่สวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการ
ด าเนินการตามหน้าที่ รวมทัง้ให้ด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามที่ได้รบัมอบหมายได้  ทัง้นี้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับฐานะระดบัต าแหน่ง  
และการคุม้ครองผูถู้กกล่าวหาหรอืพยานตามสมควร 

ในกรณีมีความจ าเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีท่ าการไต่สวน ใหค้ณะกรรมการไต่สวนมอี านาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิ
ดงักล่าวที่ไม่มีลกัษณะตามมาตรา ๕๖ ให้เป็นที่ปรึกษา หรือ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒนิัน้เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนได ้
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๓๔๕ 

ข้อ ๕๔  การเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติมอบหมายคณะไต่สวน
เบื้องต้น ตามข้อ ๔๗ วรรคสอง (๓) ให้เลขาธิการหรอืผู้ที่เลขาธกิารมอบหมายเสนอ
รายชื่อเลขาธกิารหรอืหวัหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหวัหน้า พนักงานไต่สวนอย่างน้อย
หนึ่งคนร่วมเป็นคณะ และอาจเสนอรายชื่อผูช้่วยพนักงานไต่สวนหรอืพนักงานเจา้หน้าที่
เพื่อช่วยในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยกไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหค้ านึงถงึความเหมาะสมกบัฐานะระดบัของ
ต าแหน่งและการคุม้ครองผูถู้กกล่าวหาดว้ย 

การไต่สวนเบื้องต้น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและจดัท ารายงานการไต่สวน
เบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการไต่สวนเบื้องต้น
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสอง ให้คณะไต่สวนเบื้องต้นแจ้งอุปสรรคและปัญหา 
ในการด าเนินการพร้อมทัง้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาด าเนินการ เพื่อให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาสัง่ขยายระยะเวลาโดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกนิสอง
ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการ 
ป .ป .ช . ที่ ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล เป็นผู้มีอ านาจขยายระยะเวลาแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กไ็ด ้

การไต่สวนเบื้องต้น ให้เลขาธิการและหวัหน้าพนักงานไต่สวนมีอ านาจตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) 

ในการลงมติของคณะไต่สวนเบื้องต้น ให้น าความในข้อ ๕๒ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการค าสัง่การไต่สวนเบื้องต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็น
ธรรมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการ ป.ป.ช. แต่ละคนก ากบัดูแลการ 

ไต่สวนเบือ้งตน้ในแต่ละดา้นตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดกไ็ด ้

 

ข้อ ๕๕  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวน
ด าเนินการไต่สวนหรอืมอบหมายใหค้ณะไต่สวนเบื้องต้นด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นเรื่อง
ใดแล้ว ให้คณะกรรมการไต่สวนและคณะไต่สวนเบื้องต้นมีหน้าที่และอ านาจในส่วนที่
เกีย่วกบัการไต่สวนเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๘ เวน้แต่ระเบยีบนี้
จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 

 

ข้อ ๕๖  เพื่อให้การไต่สวนหรือไต่สวนเบื้ องต้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 
มปีระสทิธภิาพใหผู้ด้ ารงต าแหน่งดงัต่อไปนี้ เป็นผูพ้จิารณาลงนามในหนังสอืหรอืค าสัง่ 
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๓๔๖ 

(๑) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ผู้รบัผิดชอบส านวน  
กรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเอง 

(๒) ประธานกรรมการไต่สวน หรอืกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ 
ไต่สวนกรณีแต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวน 

(๓) เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน กรณีมอบหมายคณะไต่สวน
เบือ้งตน้ 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจพิจารณาค าร้องหรือค าขอของผู้กล่าวหา  
ผูถู้กกล่าวหา พยาน หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย เวน้แต่เป็นการพจิารณาเพื่อมมีตชิี้ขาด
ประเดน็แห่งคดหีรอืการใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัเรื่องส าคญั หรอืเหน็สมควรน าเสนอต่อ
ทีป่ระชุม เวน้แต่ระเบยีบนี้จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

 

ส่วนที ่๓ 

การคดัคา้น และการพจิารณาค าคดัคา้น 

   
 

ข้อ ๕๗  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านผู้ไต่สวน  

หรอืผูช้่วยพนักงานไต่สวนหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รบัแต่งตัง้หรอืมอบหมาย ซึ่งมี
เหตุตามขอ้ ๗ วรรคหนึ่ง ก็ให้ยื่นค ารอ้งเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผู้ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าวเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างที่รอการวนิิจฉัย ให้ผู้ไต่สวน หรอืผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกคัดค้านระงบัการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย จะวนิิจฉยั 

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนผู้ไต่สวนหรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง ภายหลังที ่
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ให้แจ้งรายชื่อบุคคลผู้ได้รบัแต่งตัง้หรอืได้รบัมอบหมาย
ดงักล่าวใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบพรอ้มทัง้แจง้สทิธใินการคดัคา้น 

 

ขอ้ ๕๘  ในการพจิารณาค าคดัคา้น ใหน้ าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณา
วนิิจฉัยเวน้แต่เป็นกรณีทีค่ดัคา้นบุคคลในคณะไต่สวนเบื้องต้น ให้น าเสนอกรรมการ ป.ป.ช. 
ที่ได้รบัมอบหมายให้ก ากับดูแลเป็นผู้พิจารณาวนิิจฉัย ซึ่งต้องวนิิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 

เจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
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๓๔๗ 

ขอ้ ๕๙  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมาย 

ใหก้ ากบัดูแลไดพ้จิารณาหนังสอืคดัค้านหรอืบนัทกึแจง้เหตุทีอ่าจถูกคดัคา้นแลว้ ใหม้มีติ
หรอืค าสัง่ดงันี้ 

(๑) ยกค าคดัคา้น ในกรณีทีเ่หน็ว่าค าคดัคา้นมไิดเ้ป็นไปตามขอ้ ๗ วรรคหนึ่ง 

(๒) ใหผู้ท้ีถู่กคดัคา้นพน้จากการแต่งตัง้หรอืพ้นจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรื่องนัน้ ๆ 
ในกรณีที่ค าคดัค้านนัน้ฟังขึ้น หรอืเป็นกรณีที่เห็นว่าหากให้ผู้ถูกคดัค้านปฏิบตัิหน้าที่
ต่อไปอาจท าใหเ้สยีประโยชน์แห่งความยุตธิรรมหรอืการไต่สวนอาจไม่ไดข้อ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจน 

 

ข้อ ๖๐  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับ
มอบหมายใหก้ ากบัดูแล มมีตหิรอืค าสัง่ ให้บุคคลใดพ้นจากการแต่งตัง้หรอืพน้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาใด เนื่องจากอาศัยเหตุตามข้อ ๗ หรอืกรณีมีเหตุ
จ าเป็นอนัสมควรประการอื่น ถ้าการพ้นจากการแต่งตัง้หรอืมอบหมาย หรอืการหยุด
ปฏิบัติหน้าที่นัน้มิได้กระทบต่อสาระส าคัญหรือองค์ประกอบของผู้ได้รบัแต่งตัง้หรือ
มอบหมาย หรือความเหมาะสมกับฐานะ ระดับของต าแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูก
กล่าวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่แต่งตัง้หรอืมอบหมายบุคคลอื่นให้ท าหน้าที่แทน 

กไ็ดโ้ดยใหค้ณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นประกอบดว้ยบุคคลเท่าทีม่อียู่ 
และสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้

ความในวรรคหนึ่ง ใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีบ่คุคลใดซึง่ไดร้บัแต่งตัง้หรอืมอบหมาย
ขอถอนตัวหรือลาออกจากการแต่งตัง้หรือมอบหมาย หรือพ้นจากราชการ หรือตาย 
ในระหว่างการปฏบิตัหิน้าทีไ่ต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ดว้ยโดยอนุโลม 

การพน้จากการแต่งตัง้หรอืมอบหมาย หรอืพน้จากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง 
หรอืวรรคสองหรอืการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ได้รบัแต่งตัง้หรอืมอบหมายให้ไต่สวนหรอื 

ไต่สวนเบื้องต้น ย่อมไม่กระทบถึงการด าเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นที่ได้
ด าเนินการไปแลว้ 

 

ขอ้ ๖๑  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืกรรมการ ป.ป.ช. ทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
ก ากบัดแูลพจิารณาค าคดัคา้นเสรจ็แลว้ ใหม้หีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ค้ดัคา้นทราบ 

กรณีผู้คดัค้านไม่เหน็ดว้ยกบัค าสัง่ของกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมายให้
ก ากบัดูแลอาจมหีนังสอืขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนค าสัง่นัน้ภายใน 

สบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ผลการพจิารณาค าคดัค้านของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
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๓๔๘ 

ส่วนที ่๔ 

วธิดี าเนินการไต่สวน 

   
 

ขอ้ ๖๒  ให้น าพยานหลกัฐานที่ได้จากการตรวจสอบมาใช้เป็นพยานหลกัฐาน 

ในการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้นตามหมวดนี้ด้วย โดยให้ถอืว่าพยานหลกัฐานที่ได้มา
จากการด าเนินการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการไต่สวน
เบือ้งตน้ 

ใหน้ าหลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบตามหมวด ๓ ว่าดว้ยการตรวจสอบ มาใช้
บงัคบักบัวธิดี าเนินการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้นในส่วนนี้โดยอนุโลม เวน้แต่ความใน
ขอ้ ๔๒ หรอืความในส่วนนี้จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 

 

ขอ้ ๖๓  การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรอืพยานของคณะกรรมการไต่สวน  
หรอืคณะไต่สวนเบือ้งตน้ ใหก้ระท าโดยกรรมการไต่สวนอย่างน้อยสองคน หรอืเลขาธกิาร 
หรอืหวัหน้าพนักงานไต่สวนหรอืพนักงานไต่สวนหนึ่งคนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรอื
พนักงานเจา้หน้าทีอ่กีหนึ่งคน แลว้แต่กรณี 

ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการไต่สวนอาจมอบหมายใหห้วัหน้าพนักงานไต่สวน
หรอืพนักงานไต่สวนร่วมกันไม่น้อยกว่าสองคนสอบปากค าพยาน รวมทัง้ด าเนินการ
รวบรวมพยานหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รบัมอบหมายได้ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกบัฐานะ ระดบัต าแหน่ง และการคุม้ครองผูถู้กกล่าวหาหรอืพยานตามสมควร 

 

ข้อ ๖๔  ในการสอบปากค าพยานจะกระท าโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุ 
ซึ่งถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งพยานนัน้ได้ตรวจสอบ 

ถงึความถูกต้องของบนัทกึการใหป้ากค านัน้แล้วกรรมการ ป.ป.ช. หรอืพนักงานไต่สวน
อาจท าส าเนาขอ้ความดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืสิง่บนัทกึอย่างอื่นกไ็ด ้ในกรณีที่
ผูใ้หถ้อ้ยค าเป็นเดก็อายุไม่เกนิสบิแปดปี ใหด้ าเนินการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้น คณะกรรมการไต่สวนหรือ 

คณะไต่สวนเบื้องต้นอาจน าพยานหลกัฐานที่ได้จากการไต่สวนหรือพยานหลกัฐาน 

ที่ได้มาจากต่างประเทศ อนัได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดใีดคดหีนึ่งมาใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานประกอบส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการไต่สวนเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งได ้
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๓๔๙ 

ขอ้ ๖๕  ในการไต่สวนว่าผูใ้ดร ่ารวยผดิปกต ิคณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวน
เบื้องต้นอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้น าบญัชทีรพัย์สินและหนี้สิน 

ที่ยื่นต่อหน่วยงานอื่นตามมาตรา ๑๓๐ หรอืสัง่ให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบญัชทีรพัย์สนิและ
หนี้สนิตามรายการและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ไม่ว่าจะไดย้ื่น
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วหรอืไม่ เพื่อนามาพจิารณาเทยีบเคยีงกบัทรพัย์สนิทีม่อียู่
ในขณะด าเนินการไต่สวน ประกอบกับรายได้และรายจ่ายและการเสียภาษีเงนิได้ของผู้นัน้ 
เพื่อพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๖๖  ในการไต่สวนหรอืการไต่สวนเบื้องต้น หรอืการรวบรวมพยานหลกัฐานใด 
จะท าให้การไต่สวนหรอืการไต่สวนเบื้องต้นล่าชา้โดยไม่จ าเป็น หรอืมใิช่พยานหลกัฐาน
ส าคญัในประเด็นแห่งคดคีณะกรรมการไต่สวน หรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นจะงดเสียก็ได ้
แต่ตอ้งบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการไต่สวนเบือ้งตน้ดว้ย 

 

ข้อ ๖๗  ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะไต่สวนเบื้องต้นเห็นว่า
พยานหลกัฐานใดในส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการไต่สวนเบื้องต้นซึ่งต้องอ้างอิงในภาย
หน้าจะสูญหาย หรือยากแก่การน ามาสืบพยานในภายหลัง ให้คณะกรรมการไต่สวน  
หรอืคณะไต่สวนเบื้องตน้ท าความเหน็เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อยื่นค ารอ้งต่อศาล
ขอใหม้คี าสัง่ใหส้บืพยานหลกัฐานนัน้ไวท้นัทไีดต้ามกฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดทีุจรติ
และประพฤติมชิอบ หรอืกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีาญาของ 

ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

ข้อ ๖๘  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ 
ผูก้ล่าวหา ผู้เสียหายผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรอืผู้ที่แจ้งเบาะแส
หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๓๑ หรอืมี
กรณีจ าเป็นต้องกันบุคคลไว้เป็นพยานตามมาตรา ๑๓๕ ให้ด าเนินการตามระเบียบ  

ว่าดว้ยการนัน้ 

 

ขอ้ ๖๙  ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้นว่ามพีฤติการณ์ 

น่าเชื่อว่าจะมกีารโอน ยกัยา้ย แปรสภาพ หรอืซุกซ่อนทรพัยส์นิที่ผูถู้กกล่าวหา ไดใ้ชใ้น
การกระท าความผิด หรอืทรพัย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระท าความผิดที่ 
อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการร ่ารวย
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๓๕๐ 

ผิดปกติ ให้คณะกรรมการไต่สวนหรือคณะไต่สวนเบื้ องต้นท าความเห็นเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยพลนั เพื่อพจิารณาและมคี าสัง่ตามมาตรา ๖๙ ต่อไป 

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มคี าสัง่ให้ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิของผูถู้กกล่าวหา
ไวช้ัว่คราวหากผูถู้กกล่าวหายื่นค ารอ้งขอผ่อนผนัเพื่อขอรบัทรพัย์สนินัน้ไปใชป้ระโยชน์ 
โดยมหีรอืไม่มปีระกนัหรอืหลกัประกนั หรอืแสดงหลกัฐานว่าทรพัย์สนินัน้มไิดเ้กี่ยวขอ้ง
กับการร ่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการไต่สวนหรือคณะไต่สวนเบื้องต้นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และพิสูจน์ทรัพย์สินตามค าร้องขอดังกล่าวโดยเร็ว  
แลว้ท าความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

ขอ้ ๗๐  ในกรณีระหว่างไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้น หากพบว่ามเีจา้พนักงาน
ของรฐัหรอืบุคคลอื่นซึ่งเป็นตวัการ ผู้ใช้ หรอืผู้สนับสนุน รวมทัง้ผู้ให้ ขอให้ หรอืรบัว่า  

จะให้ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระท าการหรือ 

ไม่กระท าการ หรอืประวิงการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่เป็นผู้มส่ีวนร่วมในการกระท า
ความผดิในเรื่องทีอ่ยู่ระหว่างการไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการไต่สวนหรอื
คณะไต่สวนเบือ้งตน้ มอี านาจด าเนินการไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ผูน้ัน้ต่อไปได ้

ในกรณีที่บุคคลผู้มส่ีวนร่วมในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ให้คณะไต่สวนเบื้องต้นเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามีมติ 
ใหด้ าเนินการไต่สวนหรอืด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๗๑  ในระหว่างไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหา 

พ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย  
ใหค้ณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องตน้มอี านาจด าเนินการไต่สวนหรอืไต่สวน
เบือ้งต้น เพื่อด าเนินคดอีาญา ด าเนินการทางวนิัยหรอืขอใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ 
แลว้แต่กรณี ต่อไปได ้

ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาพ้นจากต าแหน่งหรอืพ้นจากราชการอนัเนื่องจากความตาย
ให้คณะกรรมการไต่สวนหรือคณะไต่สวนเบื้องต้นมีอ านาจด าเนินการไต่สวน 

ในขอ้กล่าวหาว่าร ่ารวยผดิปกตติ่อไปได ้

การด าเนินการตามวรรคสอง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสองปีนับแต่วนัที่
ผูน้ัน้ถงึแก่ความตาย 
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๓๕๑ 

ขอ้ ๗๒  ในการไต่สวน หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืคณะกรรมการไต่สวน
เห็นว่ามพียานหลกัฐานเพยีงพอที่จะสนับสนุนขอ้กล่าวหาว่ามมีูลความผดิ ให้กรรมการ 
ป.ป.ช. แจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ 

ในการไต่ สวนเบื้ องต้น  ให้คณ ะไต่ สวนเบื้ องต้ นสรุปข้อ เท็ จจริงและ
พยานหลกัฐาน พร้อมทัง้ความเห็นเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมายให้ก ากับ
ดูแล เพื่อพิจารณาให้แจ้งข้อกล่าวหาและให้พนักงานไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ในกรณีกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมายให้ก ากับดูแลเห็นว่า
พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา อาจมีค าสัง่ให้คณะไต่สวนเบื้องต้น
ด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานเพิ่มเติมได้ โดยให้ระบุประเด็นข้อไม่สมบูรณ์ที่จะ 

ใหด้ าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานเพิม่เตมิใหค้รบถว้นไวใ้นคราวเดยีวกนัดว้ย 

ตามวรรคสอง หากคณะไต่สวนเบื้องต้นเห็นว่าพยานหลักฐานที่รวบรวม
เพิ่มเติมเพียงพอที่จะแจ้งขอ้กล่าวหา หรอืไม่อาจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปได ้ 
แต่กรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมายให้ก ากับดูแลเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ 

ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาหรือเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พจิารณาว่าจะแจง้ขอ้กล่าวหาหรอืด าเนินการประการอื่นใดต่อไป 

 

ขอ้ ๗๓  การแจง้ขอ้กล่าวหาตามขอ้ ๗๒ ใหม้หีนังสอืเรยีกผูถู้กกล่าวหามาพบ 
โดยให้จดัส่งหนังสอืเรยีกดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปยงัภูมลิ าเนาหรอื  

ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ที่ปรากฏตามหลกัฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรหรือที่อยู่ที่ปรากฏจากการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น ในกรณีที ่
ไม่ปรากฏภูมลิ าเนาหรอืทีอ่ยู่ของผูถ้กูกล่าวหาตามหลกัฐานทางทะเบยีนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร ก็ให้จดัส่งไปยงัที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏตามหลกัฐาน 

ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครัง้ล่าสุด และให้จดแจ้งการ
ด าเนินการดังกล่าวไว้ให้ปรากฏเป็นหลกัฐานด้วย เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหามาปรากฏตัว 

ต่อหน้าและเชื่อว่าเป็นผูถู้กกล่าวหาจรงิอาจแจง้ขอ้กล่าวหาโดยไม่ต้องมหีนังสอืเรยีกก็ได ้ 
ทัง้นี้ ในการมหีนังสอืเรยีกดงักล่าวให้พงึระลกึถงึระยะทางใกล้ไกล เพื่อใหผู้้ถูกกล่าวหา 

มโีอกาสมาถงึตามวนัเวลาทีก่ าหนด 
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๓๕๒ 

ขอ้ ๗๔  เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อรบัทราบข้อกล่าวหาตามขอ้ ๗๓ แล้ว  
ใหแ้จง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยแจง้ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระท าทีก่ล่าวหา
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจ 

ข้อกล่าวหาได้ดี และในกรณีที่เป็นการกล่าวหาว่าร ่ารวยผิดปกติ ให้แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีร่ ่ารวยผดิปกต ิสถานทีต่ัง้ของทรพัย์สนิชื่อและทีอ่ยู่ของผูค้รอบครอง
หรอืมชีื่อเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิในขณะที่แจ้งขอ้กล่าวหา  ทัง้นี้ เท่าที่ท าได้ดว้ย 
พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบถงึสทิธกิารคดัคา้นตามมาตรา ๕๖ 

การแจง้ขอ้กล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ใหจ้ดัท าบนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยสรุปสาระส าคัญของข้อเท็จจรงิและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา  
และสรุปสาระส าคญัตอ้งมรีายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ในการชีแ้จงแก้ขอ้กล่าวหาได ้
และต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธขิองผู้ถูกกล่าวหาในการน าทนายความหรอื
บุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากค าตาม
มาตรา ๗๓ และก าหนดกรอบระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ซึ่งกรอบระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกนิสบิห้าวนันับแต่วนัที่ถอืว่าไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา
และใหผู้ถ้กูกล่าวหาลงลายมอืชือ่รบัทราบไวด้ว้ย และใหจ้ดัท าทะเบยีนประวตัติามขอ้ ๙๑ ดว้ย 

สรุปสาระส าคัญตามวรรคสอง ต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ของ 

ผูก้ล่าวหาหรอืพยาน หรอืขอ้มลูอื่นใดอนัเป็นเหตุใหท้ราบถงึตวัผูก้ล่าวหาหรอืพยาน เวน้แต่
มีเหตุจ าเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี ตามแบบบันทึกการแจ้ง 

ขอ้กล่าวหาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

การจดัท าบนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหาตามวรรคสอง ใหท้ าเป็นสองฉบบัเพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลกัฐานประกอบส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการไต่สวนเบื้องต้นจ านวนหนึ่ง
ฉบบั และส่งใหผู้ถ้กูกล่าวหาหนึ่งฉบบั 

 

ขอ้ ๗๕  ในกรณีที่ผูถู้กกล่าวหาไม่มาตามก าหนดนัดเพื่อรบัทราบขอ้กล่าวหา
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหส่้งบนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหาไปใหผู้้ถูกกล่าวหา โดยให้จดัส่งไปทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัและใหน้ าขอ้ ๗๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการจดัส่งบนัทกึการแจง้ข้อกล่าวหาไปใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในส านวนการไต่สวนหรือ
รายงานการไต่สวนเบื้องต้นหนึ่งฉบับโดยให้ส่งไปให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ เพื่อให้ 
ผูถู้กกล่าวหาเกบ็ไวห้นึ่งฉบบั และใหผู้้ถูกกล่าวหาลงลายมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทราบ
ส่งกลบัคืนมารวมไว้ในส านวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบื้องต้นหนึ่งฉบับ  
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๓๕๓ 

โดยเมื่อล่วงพ้นก าหนดสิบห้าวนันับแต่วนัที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่ได้รบั
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาคืน หรือไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา ก็ให้ถือว่า 

ผูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาและไม่ประสงคท์ีจ่ะแกข้อ้กล่าวหา 

 

ข้อ ๗๖  ในกรณีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว คณะกรรมการไต่สวนหรือ 

คณะไต่สวนเบื้องต้นเหน็ว่าการใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูถู้กกล่าวหายงัคงปฏบิตัหิน้าที่ต่อไป
อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรอืเป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป  
ให้ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของ 

ผูถ้กูกล่าวหาสัง่ใหห้ยุดปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นการชัว่คราว 

ในกรณีที่ได้มีการส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ ง ถ้าต่อมาผลการ 

ไต่สวนหรอืไต่สวนเบื้องต้นปรากฏว่าขอ้กล่าวหาไม่มมีูล กใ็หส้ านักงานมหีนังสอืแจง้ให้
ผู้บงัคบับญัชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหากลบัเข้า
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 

ความในข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เป็นข้าราชการตุลาการตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม ขา้ราชการตุลาการศาลปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง หรอืขา้ราชการ
อยัการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 

 

ขอ้ ๗๗  ในการชีแ้จงแก้ขอ้กล่าวหา ผูถู้กกล่าวหาอาจชีแ้จงแก้ขอ้กล่าวหาดว้ย
วาจาหรอืท าค าชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหาเป็นหนังสอืกไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา ให้บนัทึก
รายละเอยีดเกี่ยวกบัค าชี้แจงของผูถู้กกล่าวหาไว ้และใหน้ าความในขอ้ ๓๘ ขอ้ ๓๙ วรรคสอง 
และขอ้ ๔๐ ยกเวน้วรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างพยานบุคคลหรือน า
พยานหลกัฐานมาเองหรอืจะอา้งพยานหลกัฐานโดยขอใหค้ณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะ
ไต่สวนเบือ้งตน้เรยีกหรอืไต่สวนพยานหลกัฐานนัน้กไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้เรียกบุคคลใดหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด  
ใหผู้ไ้ต่สวนด าเนินการตามทีร่อ้งขอ แต่ผูถู้กกล่าวหาตอ้งรอ้งขอภายในสามสบิวนันับแต่
วนัที่ได้รบัแจ้งขอ้กล่าวหา  ทัง้นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน 
หรอืกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมายให้ก ากบัดูแลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวงิเวลา 
หรอืใช้สทิธโิดยไม่สุจรติ หรอืบุคคลหรอืเอกสารที่ขอให้เรยีกนัน้ไม่มผีลต่อการวนิิจฉัย
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๓๕๔ 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ต้องบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการ
ไต่สวนเบือ้งตน้ดว้ย 

 

ข้อ ๗๘  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถชี้แจงแก้ข้อกล่ าวหาภายใน
ก าหนดเวลาตามขอ้ ๗๔ และขอ้ ๗๕ ใหย้ื่นค ารอ้งเป็นหนังสอืต่อผูไ้ต่สวนโดยระบเุหตุผล
และความจ าเป็น ประกอบค ารอ้งหากคณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบือ้งตน้เหน็ว่า
เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแกข้อ้กล่าวหาหรอืน าสบืแก้
ขอ้กล่าวหาออกไปตามทีเ่หน็สมควรก็ไดแ้ต่รวมระยะเวลาทัง้หมดต้องไม่เกนิสามสิบวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ขอ้กล่าวหา เวน้แต่มเีหตุพฤตกิารณ์พเิศษหรอืเหตุสุดวสิยั 

 

ขอ้ ๗๙  ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาแล้ว โดยก่อนการชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาอาจยื่นค าร้องขอเป็นหนั งสือพร้อมด้วยเหตุผลต่อ
คณะกรรมการไต่สวน หรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อขอตรวจพยานหลกัฐานในส านวน
เพื่อประกอบการชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหาได ้

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวน
เบื้องต้น จะอนุญาตให้ผูถู้กกล่าวหาตรวจพยานหลกัฐานตามที่รอ้งขอกไ็ด้ เว้นแต่เป็น
พยานหลกัฐานที่มผีลกระทบต่อความปลอดภัยของพยานบุคคล ผู้กล่าวหา ผูเ้สยีหาย 
ผูท้ าค ารอ้ง ผูร้อ้งทุกข์กล่าวโทษ ผูใ้ห้ถ้อยค า หรอืผู้ทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้มูลใดเกี่ยวกบั
การกระท าผดิตามทีก่ล่าวหา หรอืกระทบต่อสาระส าคญัของพยานหลกัฐานในคด ี

ให้คณะกรรมการไต่สวนหรือคณะไต่สวนเบื้องต้นมีอ านาจที่จะปฏิเสธ 
ไม่อนุญาตใหม้กีารตรวจพยานหลกัฐานตามทีผู่ถู้กกล่าวหารอ้งขอ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวนหรือคณะไต่สวนเบื้องต้นอนุญ าตให้ผู้ถูก
กล่าวหาตรวจพยานหลกัฐานได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ถูกกล่าวหามสีทิธขิอจดบนัทกึหรอื
คัดลอกเอกสารได้ตามสมควรเท่ าที่จะไม่กระทบต่อรูปคดีหรือการคุ้มครองบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจนาทนายความหรอืบุคคลที่ไว้วางใจไม่เกินสามคน 
เขา้ช่วยเหลอืในการตรวจพยานหลกัฐานดว้ยกไ็ด ้

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นเหน็ว่า 
ผูถู้กกล่าวหามเีหตุจ าเป็นไม่สามารถเขา้ตรวจพยานหลกัฐานไดด้ว้ยตนเอง จะอนุญาตให้
บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้กูกล่าวหาเขา้ตรวจพยานหลกัฐานตามทีร่อ้งขอกไ็ด ้
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๓๕๕ 

ข้อ ๘๐  พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหาน าส่ง ผู้ไต่สวนจะไม่รบัด้วยเหตุ
ล่วงเลยเวลาหรอืผดิขัน้ตอนมไิด ้เวน้แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีตชิีมู้ลแลว้ หรอืผูไ้ต่สวน
เหน็ว่าผูถู้กกล่าวหาจงใจประวงิเวลา หรอืใชส้ทิธโิดยไม่สุจรติ แต่ตอ้งบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้น
ส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการไต่สวนเบือ้งตน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๘๑  ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นเห็นสมควร
อาจท าการไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยการสอบปากค าพยานหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีค าสัง่เรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลใด  
เพื่อประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัยคดีภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ 
ผูถู้กกล่าวหาทราบหรอืไดร้บัฟังค าชี้แจงแกข้อ้กล่าวหาโดยไดไ้ต่สวนพยานหลกัฐานของ
ผูถู้กกล่าวหาแลว้กไ็ด ้

 

ขอ้ ๘๒  ในกรณีผูถู้กกล่าวหาไม่ไดม้าชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาภายในก าหนดเวลา
และคณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นเหน็ว่าขอ้เท็จจรงิและพยานหลกัฐาน
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้จดัท าส านวนการไต่สวนหรอืรายงานการไต่สวนเบื้องต้นเพื่อ
ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามส่วนที ่๕ แห่งหมวดนี้ ต่อไป 

 

ข้อ ๘๓  เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในระหว่างไต่สวนหรือไต่สวน
เบื้องต้น เพื่อด าเนินคดีอาญาหรือด าเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง ถา้มเีหตุอนัควรเชื่อว่าผูถู้กกล่าวหาเป็นผูว้กิลจรติและไม่สามารถ
รบัทราบขอ้กล่าวหา หรอืชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรอืต่อสู้คดไีด้ให้คณะกรรมการไต่สวนหรอื
คณะไต่สวนเบื้องต้นขอให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นัน้โดยเร็ว เสร็จแล้วให้เรยีกพนักงาน
แพทยผ์ูน้ัน้มาใหถ้อ้ยค าว่าตรวจไดผ้ลประการใด เพื่อเสนอความเหน็พรอ้มทัง้พยานหลกัฐาน
ทีแ่สดงว่าผูถู้กกล่าวหาเป็นผูว้กิลจรติต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีพยานหลกัฐานเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผูว้กิลจรติและไม่สามารถรบัทราบขอ้กล่าวหา หรอืชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาหรอืต่อสูค้ดไีด ้
ใหง้ดการไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งต้นไวจ้นกว่าผูน้ัน้จะหายวกิลจรติและสามารถต่อสูค้ดไีด ้
และในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสัง่จ าหน่ายเรื่องผูน้ัน้ไวช้ัว่คราวกไ็ด ้
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๓๕๖ 

ส่วนที ่๕ 

การพจิารณาและจดัท าส านวนการไต่สวน 

   
 

ขอ้ ๘๔  ให้คณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นด าเนินการไต่สวน
หรอืไต่สวนเบื้องต้นและรวบรวมพยานหลกัฐานทัง้ปวงเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจรงิหรือ
พสิจูน์ความผดิตามทีม่กีารกล่าวหาโดยหากไดไ้ต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้พยานหลกัฐาน
ของคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดี และเห็นว่าได้ข้อเท็จจรงิเพียงพอต่อการวินิจฉัย 
มูลความผดิของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ให้มกีารพจิารณาวนิิจฉัยความผดิของผู้ถูกกล่าวหา
และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทัง้ในปัญหาข้อเท็จจริงและ 
ขอ้กฎหมายทีป่รากฏในส านวนคดโีดยเรว็ 

ใหค้ณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องตน้ ประชุมปรกึษาเพื่อพเิคราะห์
ชัง่น ้าหนักพยานหลักฐานทัง้ปวงจากข้อกล่าวหา ค าแก้ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นแล้วมีมติว่า 
ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าการอันเป็นมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรอืไม่ 
อย่างไร พร้อมด้วยเหตุผลในการพิจารณาท าความเห็นและพยานหลกัฐานประกอบ 
ค าวนิิจฉยั รวมทัง้บทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ และใหจ้ดัท าส านวนการไต่สวน
หรอืรายงานการไต่สวนเบือ้งตน้เสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 

ข้อ ๘๕  เมื่อด าเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว ให้จัดท าส านวนการไต่สวนเสนอ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยมสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและต าแหน่งหน้าทีข่องผูถู้กกล่าวหา 

(๒) เรื่องทีถู่กกล่าวหา 

(๓) ขอ้กล่าวหา ค าแก้ขอ้กล่าวหา สรุปขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทีไ่ดจ้ากการไต่สวน 

(๔) เหตุผลในการพจิารณาวนิิจฉยัทัง้ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 

(๕) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ 

(๖) สรุปความเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีก่ล่าวหา 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบักบัการจดัท ารายงานการไต่สวนเบื้องต้น
ดว้ยโดยอนุโลม 
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๓๕๗ 

ขอ้ ๘๖  เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้รบัส านวนการไต่สวนหรอืรายงาน
การไต่สวนเบือ้งตน้แลว้ใหจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อพจิารณาภายในสามสบิวนั 

ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตไิต่สวนเพิม่เตมิหรอืสัง่ใหม้กีารไต่สวนหรอื
ไต่สวนเบือ้งต้นเพิม่เตมิอาจมอบหมายคณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบือ้งตน้ชุด
เดมิ หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นชุดใหม่ ท าการไต่สวน
หรอืไต่สวนเบื้องต้นเพิ่มเติมก็ได้  ทัง้นี้ หากเป็นการแต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวนหรอื
คณะไต่สวนเบื้องต้นชุดใหม่ ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตาม 

มาตรา ๕๖ ดว้ย 

ให้คณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวนเบื้องต้นท าการไต่สวนหรอืไต่สวน
เบื้องต้นเพิม่เติมให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว แล้วสรุปขอ้เท็จจรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที่
ได้มาพร้อมทัง้อาจท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา หรอืตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีต ิ

 

ข้อ ๘๗  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล  
ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวนันับแต่วันที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช . มีมติและให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ ป .ป.ช .  
ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป เวน้แต่เป็นกรณีการด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๘๘ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ด าเนินการตาม 
ขอ้ ๘๙ ต่อไป 

 

ขอ้ ๘๘  ในกรณีผูถู้กกล่าวหามคี ารอ้งและหลกัฐานแสดงว่าตนไม่ไดร้บัการแจง้
ขอ้กล่าวหาก่อนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติตามขอ้ ๘๗ หรอืก่อนทีจ่ะมกีารฟ้องคดี
ต่อศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าร้องและหลักฐานแล้วเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาต่อไป 

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าพยานหลกัฐานฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ยงัไม่ได้รบัการแจ้งขอ้กล่าวหา หรอืผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวงิเวลาหรอืใช้สทิธโิดยไม่สุจรติ  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตยิกค ารอ้งและด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

กรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ว่ามหีลกัฐานตามค ารอ้งว่าผูถู้กกล่าวหาไม่ไดร้บั
การแจ้งขอ้กล่าวหาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะกรรมการไต่สวน คณะไต่สวน
เบื้องต้น หรอืพนักงานไต่สวน แล้วแต่กรณี แจ้งขอ้กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและ
เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลกัฐานหรอืน าพยาน
บุคคลมาใหป้ากค าประกอบการชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหา และใหน้ าขอ้ ๗๔ ขอ้ ๗๗ ขอ้ ๗๘ 
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๓๕๘ 

ขอ้ ๗๙ และขอ้ ๘๐ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติเป็น
อย่างอื่น 

เมื่อด าเนินการตามวรรคสามแล้ว กรณีส านวนการไต่สวนอยู่ระหว่างการ
พจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมมีติวนิิจฉัยชี้มูลแล้วหรอืไม่ก็ตาม หรอืที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งส านวนการไต่สวนใหอ้ยัการสูงสุดเพื่อด าเนินคดอีาญาแล้ว 
ให้สรุปค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

เพื่อพจิารณาวนิิจฉัย หรอืส่งค าชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาพรอ้มทัง้พยานหลกัฐานดงักล่าวให้
อยัการสงูสุดเพื่อประกอบการพจิารณาต่อไป แลว้แต่กรณี 

การเปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวหาชี้แจงตามความในขอ้นี้ ไม่มผีลกระทบต่อการ 
ไต่สวนหรอืไต่สวนเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ระท าไปก่อนแลว้ 

 

ส่วนที ่๖ 

การส่งส านวนไต่สวน และการด าเนินคด ี

   
 

ข้อ ๘๙  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลเกี่ยวกับการกระท าของ 
ผูถู้กกล่าวหาแลว้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการดงันี้ 

(๑) ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลกัฐาน และความเห็น 
พรอ้มส าเนาอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัอยัการสงูสุดภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มมีติ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ร ่ารวยผิดปกต ิ
หรอืมพีฤติการณ์ทุจรติต่อหน้าที่หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรอืใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติ
แห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย เพื่อใหอ้ยัการสูงสุดด าเนินการฟ้องคดตี่อศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงต่อไป  ทัง้นี้ โดยไม่ตอ้งส่งตวัผูถู้กกล่าวหาให้
อยัการสงูสุดแต่ใหแ้จง้ผูถู้กกล่าวหาทราบ 

(๒) เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นว่า  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อสิระ ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(๓) ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องคดีหรือยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขต
อ านาจกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระท าความผิดหรือขณะที ่
ถูกกล่าวหาว่าร ่ารวยผดิปกตหิรอืกระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีห่รอืกระท าความผดิ
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๓๕๙ 

ต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรม หรอืความผดิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

(๔) เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
สอบสวนแล้วเหน็ว่ามกีารกระท าที่ฝ่าฝืนบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสอง 

(๕) ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส ์ 
และค าวนิิจฉยัไปยงัอยัการสงูสดุภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีต ิ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช . มีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร ่ารวยผิดปกต ิ 

หรอืกระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที่หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรอืความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรอืความผดิที่เกี่ยวขอ้งกนั เพื่อให้อยัการ
สงูสุดยื่นฟ้องคด ี

(๖) แจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาหรือ 
ผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉั ย  
กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัร ่ารวยผิดปกติ เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชา
หรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนสัง่ลงโทษไล่ออกภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขา้ราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งไปยงั
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
หรอืประธานกรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บรหิารทอ้งถิ่น รองผูบ้รหิารท้องถิน่ ผูช้่วยผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ส่งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจรงิโดยสรุปไปยัง 
ผูม้ีอ านาจสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งเพื่อสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งภายในหกสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้ 

(๗) ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยัง
ผู้บงัคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนภายในสามสิบวัน ในกรณีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มมีติชี้มูลความผดิทางวนิัย เพื่อใหผู้้บงัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอน
ด าเนินการทางวนิัย 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมาย 
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๓๖๐ 

ว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีิจารณาคดปีกครอง หรอืขา้ราชการอยัการตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน
และเอกสารหลกัฐานพร้อมทัง้ความเห็นไปยงัประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรอืประธานกรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี 

ใหน้ าความใน (๕) มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินคดกีบัเจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ 
เจา้หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรอืบุคคลที่กระท าความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติดว้ยโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๙๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งส านวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุด 
เพื่อด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตามขอ้ ๘๙ (๕) และวรรคสอง 
แลว้แต่กรณี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจง้ผูถู้กกล่าวหาใหไ้ปรายงานตวัต่ออยัการสงูสุด
ตามวนัเวลาทีก่ าหนด 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดนัด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามขอ้ ๙๑ ต่อไป 

 

ข้อ ๙๑  ในระหว่างการไต่สวนหรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลว่าผู้ใด
กระท าความผดิและความผดินัน้มโีทษทางอาญา หากมเีหตุอนัควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหา 
จะหลบหนี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย มอี านาจ
ด าเนินการขอใหศ้าลทีม่เีขตอ านาจออกหมายจบัและควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหาไว ้

การจบัและควบคุมตวับคุคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมาย
พนักงานเจา้หน้าที ่พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ หรอืพนักงานสอบสวนด าเนินการ
แทนก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ หรอืพนักงาน
สอบสวนด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมายโดยเรว็  ทัง้นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ในการจบั คุมขงั และการปล่อยชัว่คราว  
ใหน้ าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีทีม่กีารกระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที ่เกดิขึน้ในลกัษณะความผดิซึ่ง 
หน้าให้กรรมการ ป.ป.ช. พนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และ
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๓๖๑ 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชัน้ผู้ใหญ่ มีอ านาจจับกุมตัวผู้กระท าความผิดได ้

โดยไม่ต้องมหีมายของศาล และเมื่อจบัไดแ้ล้วใหส่้งมอบใหพ้นักงานสอบสวนควบคุมตวัไว้
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในการจบัและควบคุมตวัผูถู้กกล่าวหา ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
จัดท าทะเบียนประวัติผู้ ถู กก ล่าวหา และรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้ถู กก ล่าวหา  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

ขอ้ ๙๒  ในกรณีที่อยัการสูงสุดแจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช . ว่าส านวนการไต่สวน 

ยงัไม่สมบูรณ์พอทีจ่ะด าเนินคดไีด ้ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีท่ าความเหน็เสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โดยเรว็เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้ผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพื่อตัง้เป็นคณะกรรมการร่วมฝ่ายละเท่ากันภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจาก
อยัการสูงสุด โดยให้พนักงานเจา้หน้าทีท่ีไ่ด้รบัแต่งตัง้ท าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขานุการ และ
ใหส้ านักงานอ านวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการร่วม 

ให้คณะกรรมการร่วมด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานให้สมบูรณ์ รวมทัง้
ด าเนินการอื่นใดให้ส านวนการไต่สวนครบถ้วนสมบูรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้  ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการร่วมมอี านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ในกรณีที่คณะกรรมการร่วมหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้องคดีได้  
ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีร่ายงานผลใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบโดยเรว็ 

ในกรณีที่คณะกรรมการร่วมไม่อาจหาข้อยุติในการฟ้องคดีได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร  ทัง้นี้ กรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรฟ้องคดี
ต้องด าเนินการฟ้องคดภีายใน ก าหนดอายุความแต่ต้องไม่ชา้กว่าเก้าสบิวนันับแต่วนัที ่
หาขอ้ยุตไิม่ได ้

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามขอ้นี้ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืคณะกรรมการ
ร่วมฝ่ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี เห็นว่ามเีหตุอนัจ าเป็นอนัไม่อาจหลกีเลี่ยง
ได้ อาจท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปก็ได ้ 
แต่ตอ้งไม่เกนิกึง่หนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ ทัง้นี้ ในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการขยาย
ระยะเวลาตอ้งค านึงถงึอายุความในการด าเนินคดปีระกอบดว้ย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบให้ขยายเวลาการด าเนินการของ
คณะกรรมการร่วมแลว้ใหม้หีนังสอืแจง้ใหอ้ยัการสงูสุดทราบโดยเรว็ 

กรณีอยัการสูงสุดมหีนังสอืแจง้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขยายระยะเวลา
ตามมาตรา ๗๗ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีน่ าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบโดยเรว็ 
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๓๖๒ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ  ๙๓   การตรวจรับค าก ล่าวห า แสวงห าข้อ เท็ จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐานไต่สวนและมคีวามเหน็หรอืวนิิจฉยั และการด าเนินการใหท้รพัยส์นิตกเป็น
ของแผ่นดินเพราะร ่ารวยผิดปกติหรอืมีทรพัย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ บรรดาที่ด าเนินการ 
อยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๒ เว้นแต่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีตใิหด้ าเนินการต่อไปตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้  
ใหค้ณะอนุกรรมการไต่สวน หรอืองค์คณะพนักงานไต่สวนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรือมอบหมาย
ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจรงิ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดยีวกับคณะกรรมการไต่สวนและคณะไต่สวน
เบือ้งตน้ตามทีร่ะเบยีบนี้ก าหนด 

การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานตามวรรคหนึ่ง ใหด้ าเนินการ
ให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาตามขอ้ ๓๓ เว้นแต่ระยะเวลาดงักล่าวได้ล่วงพ้นไปแล้วหรอื
เหลอืน้อยกว่าทีก่ าหนดไวใ้หน้ับระยะเวลาเริม่ตน้ใหม่ตัง้แต่วนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๙๔  บรรดาเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั ้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนหรอืมอบหมายใหพ้นักงานไต่สวนด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ
อยู่ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั แต่ยงัไม่มคี าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการไต่สวนหรอืค าสัง่
มอบหมายองค์คณะพนักงานไต่สวน ให้พนักงานเจา้หน้าทีเ่สนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการไต่สวนหรอืคณะไต่สวน เบือ้งตน้ตามระเบยีบนี้ต่อไป 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

 
 

 

 

๓๖๓ 

ขอ้ ๙๕  บรรดาหลกัเกณฑ์ ประกาศ มต ิค าสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอื
ของส านักงานเกี่ยวกับการตรวจรับค ากล่าวหา แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐานไต่สวนและมคีวามเหน็หรอืวนิิจฉยั และการด าเนินการใหท้รพัยส์นิตกเป็น
ของแผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิรวมทัง้แบบหนังสอืทีอ่อกตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิม่เติม รวมทัง้ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าวที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อน
วนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัมผีลใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ข ัดหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
หรอืระเบยีบนี้ จนกว่าจะมหีลกัเกณฑ์ ประกาศ มต ิค าสัง่ รวมทัง้แบบหนังสอืทีอ่อกตาม
ระเบยีบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกจิ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
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๓๖๔ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรก าหนดระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิจงึก าหนดระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒๒๗  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๔) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๕) ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วย
การเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๒๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๐๔ ก/หน้า ๑/๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
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๓๖๕ 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“คณะกรรมการ ป .ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติแห่งชาต ิ

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ

“ส านักงาน ป .ป .ช .” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

“ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตปิระจ าภาค 

“ส านักงาน ป .ป .ช . ประจ าจงัหวดั” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตปิระจ าจงัหวดั 

“หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป .ช . ภาค ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป .ช . ภาค ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน 
ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจงัหวดั หรอืหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชื่อเป็นอย่างอื่น 

“ระบบ” หมายความว่า การบรหิารการเงนิการคลงั ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงาน ป.ป.ช. (Financial Application: Fin - App) 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถงึวนัที ่
๓๐ กนัยายน ของปีถดัไป และใหใ้ชปี้ พ.ศ. ทีถ่ดัไปนัน้เป็นชื่อส าหรบัปีงบประมาณนัน้ 

“ใบส าคญั” หมายความว่า หลกัฐานแสดงการจ่ายเงนิของผูป้ฏบิตังิาน 

“เงนิสดย่อย” หมายความว่า เงนิสดทีม่ไีวเ้พื่อส ารองจ่ายประจ าวนั 

“เจา้หน้าที่การเงนิ” หมายความว่า ขา้ราชการซึ่งได้รบัมอบหมาย หรอืแต่งตัง้
ตามระเบยีบนี้ใหป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชขีองส านักงาน ป.ป.ช. 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

ข้อ ๕  บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสัง่ หรือมติคณะกรรมการ ป .ป .ช .  
ทีข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

ระเบียบนี้ไม่มีผลต่อการใช้เงนิราชการลบัตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ว่าดว้ยการใชเ้งนิราชการลบั 

 

ขอ้ ๖  หลกัเกณฑ์และวิธปีฏิบตัิเกี่ยวกับการเงนิและการเก็บรกัษาเงนิที่มิได้
ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ ใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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๓๖๖ 

ขอ้ ๗  ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตริกัษาการ
ตามระเบยีบนี้ 

ในกรณี ที่ มี ปัญ ห าเกี่ ย วกับ การบังคับ ใช้ห รือปฏิบัติ ต าม ระเบี ยบนี้  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจตคีวามและวนิิจฉยัชี้ขาด ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

การรบัเงนิ 

   
 

ขอ้ ๘  เมื่อพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี ใช้บังคับ และคณะกรรมการ ป .ป .ช . อนุมัติ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้ส านักงาน ป .ป .ช . จัดท า
แผนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อเบกิเงนิกบักรมบญัชกีลาง 

เมื่อส านักงาน ป .ป .ช . ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางแล้ว ให้โอนเงินให้แก่
ส านักงาน ป .ป .ช . ภาค ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

ขอ้ ๙  การรบัเงนิทุกประเภท ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค และ
ส านักงาน ป .ป.ช . ประจ าจงัหวดัน าฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อเก็บรกัษาไว้และน ามาใช้เป็น
งบประมาณรายจ่ายต่อไปโดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั 

ดอกเบี้ยซึ่งเกดิจากเงนิฝากและเงนิรายไดป้ระเภทอื่น ๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ภาค และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั ใหน้ าส่งส านักงาน ป.ป.ช. เกบ็รกัษาไว ้และใช้
เป็นงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน ป.ป.ช. โดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารเกีย่วกบัการรบัและฝากเงนิใหเ้ป็นไปตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

หมวด ๒ 

การจ่ายเงนิ 

   
 

ขอ้ ๑๐  การขออนุมตัแิละการอนุมตัใิหจ้่ายเงนิ ใหจ้่ายไดต้ามทีม่กีฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรอืมตคิณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดใหจ้่ายได ้
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๓๖๗ 

ขอ้ ๑๑  การจ่ายเงนิของส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. ภาค ใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏบิตักิารและแผนการใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมตั ิ

ใหเ้ลขาธกิารหรอืผูท้ีเ่ลขาธกิารมอบหมายเป็นผูม้อี านาจอนุมตัเิบกิจ่ายเงนิ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารเกีย่วกบัการจ่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ข้อ ๑๒  การจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีใหด้ าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีงบประมาณ 

กรณีทีม่หีนี้คา้งจ่ายหรอือยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพนัใหก้นัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปีต่อไปได ้
โดยใหเ้ป็นอ านาจของเลขาธกิาร 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารเกีย่วกบัการกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปีใหเ้ป็นไปตามทีเ่ลขาธกิาร
ก าหนด 

เมื่อสิน้สุดปีงบประมาณใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ภาค โอนงบประมาณเหลอืจ่ายให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ภายในวนัท าการสุดท้ายของปีงบประมาณและหากส านักงาน ป .ป.ช.  
มงีบประมาณเหลอืจ่าย ใหเ้กบ็รกัษางบประมาณดงักล่าวไวใ้ชจ้่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ 
ไป โดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั 

 

ขอ้ ๑๓  การขอเบกิเงนิใหร้ะบุวตัถุประสงค์ของการเบกิและใหน้ าไปจ่าย
เฉพาะเพื่อการนัน้โดยจะน าไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้ 

 

ขอ้ ๑๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิราชการในต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถ
ออกใบเสร็จรบัเงินหรือใบรบัรองการรับเงินได้ ให้ผู้ขอเบิกท าใบรับรองการจ่ายเงิน 
แสดงรายการต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการจ่ายเงนิ 

 

ขอ้ ๑๕  การจ่ายเงนิเดอืน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. และผูป้ฏบิตังิานของส านักงาน ป.ป.ช. ใหจ้่ายผ่าน
ธนาคารทีม่กีารตกลงกนัไว ้

การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งใบรายการแสดงเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี)  
เงนิประจ าต าแหน่งพร้อมทัง้การหกัเงนิรายการต่าง ๆ ให้แก่ประธานกรรมการ ป .ป.ช. 
กรรมการ ป.ป.ช. และผูป้ฏบิตังิานแต่ละรายทุกเดอืนผ่านระบบ 
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๓๖๘ 

ข้อ ๑๖  การยืมเงิน ผู้ยืมจะต้องยืมเงินเฉพาะเท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายตาม
วตัถุประสงคใ์นสญัญาการยมืเงนิเท่านัน้ 

ผูย้มืจะตอ้งน าส่งใบส าคญัเพื่อส่งใชเ้งนิยมืตามสญัญาการยมืเงนิครัง้ก่อนพรอ้ม
เงนิเหลอืจ่าย (ถา้ม)ี ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนจงึจะยมืเงนิจ านวนใหม่ได ้

การส่งใช้เงินยืมผู้ยืมจะต้องน าส่งใบส าคัญตามสัญญาการยืมเงินทุกครัง้  
และใหผู้ร้บัเงนิออกใบเสรจ็รบัเงนิ (ถา้ม)ี และใบรบัใบส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ในกรณีที่ผู้ยมืไม่ส่งใช้เงนิยมื ให้รายงานเลขาธกิารเพื่อบงัคบัตามสญัญาการ 
ยมืเงนิต่อไป 

หลกัเกณฑ ์วธิกีารเกีย่วกบัการจ่ายเงนิยมืใหเ้ป็นไปตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

ขอ้ ๑๗  ใหส้ านักงาน ป.ป.ช. มเีงนิสดย่อยไวส้ ารองจ่ายไดว้นัละไม่เกนิสามลา้นบาท 

ให้ส านักงาน ป .ป .ช . ภาค และส านักงาน ป .ป .ช . ประจ าจังหวัดมีเงินสดย่อย 
ไวส้ ารองจ่ายไดว้นัละไม่เกนิสามแสนบาท 

 

ขอ้ ๑๘  ให้เลขาธกิารหรอืผู้ที่เลขาธกิารมอบหมายเป็นผู้มหีน้าที่ควบคุมดูแล
เงนิสดย่อย 

 

ขอ้ ๑๙  การจ่ายเงนิจากเงนิสดย่อย ใหจ้่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดงันี้ 
(๑) ค่าเบีย้ประชุม หรอืค่าตอบแทนอื่น 

(๒) เป็นหนี้หรอืรายจ่ายจ านวนเลก็น้อย 

(๓) เป็นหนี้ทีต่้องช าระดว้ยเงนิสด ซึ่งผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไม่ยนิยอมรบัช าระหนี้
ดว้ยเชค็ 

(๔) จ่ายตามใบสัง่ซื้อหรอืใบสัง่จา้งซึง่มรีาคาไม่เกนิสามหมื่นบาท 

(๕) เป็นการยมืซื้อของหรอืค่าใชจ้่ายในการปฏบิตั ิ

(๖) ค่ารกัษาพยาบาล 

(๗) ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสวสัดกิาร 

(๘) ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นอื่นตามทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
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๓๖๙ 

หมวด ๓ 

การเกบ็รกัษาเงนิและเอกสารทางการเงนิ 

   
 

ข้อ ๒๐  ให้ส านักงาน ป .ป .ช . ส านักงาน ป .ป .ช . ภาค และส านักงาน ป .ป .ช . 
ประจ าจังหวดั จัดให้มีตู้นิรภัย และห้องมัน่คงหรือห้องเก็บเอกสารหรือสถานที่เก็บ
เอกสารทางการเงนิ เพื่อใชใ้นการเกบ็รกัษาเงนิในแต่ละวนัและเอกสารทางการเงนิให้มี
ความปลอดภยั 

ให้เลขาธกิารหรอืผูท้ีเ่ลขาธกิารมอบหมายแต่งตัง้ขา้ราชการเป็นกรรมการเก็บ
รกัษาเงินโดยมีหน้าที่เก็บรกัษาเงินและรายงานเงินคงเหลือในแต่ละวันและมีหน้าที่
จดัเกบ็เงนิไวใ้นหอ้งมัน่คงหรอืตูน้ิรภยั 

หลกัเกณฑ์ วธิกีารเกี่ยวกบัการเกบ็รกัษาเงนิและเอกสารทางการเงินใหเ้ป็นไป
ตามทีเ่ลขาธกิารก าหนด 

 

หมวด ๔ 

การใชง้านในระบบ 
   

 

ข้อ ๒๑  ให้ส านักงาน ป .ป .ช . ส านักงาน ป .ป .ช . ภาค และส านักงาน ป .ป .ช . 
ประจ าจงัหวดั ด าเนินการบนัทกึในระบบเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การงบประมาณ 
และการบญัช ี

 

ขอ้ ๒๒  ใหห้วัหน้าหน่วยงานในสงักดั จดัท าค าสัง่หรอืมอบหมายหน้าที่ความ
รบัผดิชอบการใชง้านในระบบในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

หมวด ๕ 

การจดัท าบญัชแีละการรายงาน 
   

 

ขอ้ ๒๓  ใหส้ านักงาน ป.ป.ช. จดัท าบญัชตีามหลกัการและนโยบายบญัชสี าหรบั
หน่วยงานภาครฐัและจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินและเงินคงเหลือประจ าทุกเดือน 
เพื่อรายงานต่อเลขาธกิาร 

ให้ส านักงาน ป .ป .ช . ภาค จัดท าบัญชี รายงานงบทดลองประจ าเดือนและ
รายงานการใชง้บประมาณประจ าเดอืนส่งใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ภายในวนัทีเ่จด็ของเดอืนถดัไป 
เพื่อจดัท ารายงานตามวรรคหนึ่ง 
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๓๗๐ 

ขอ้ ๒๔  ให้น าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 
ว่าด้วยการเก็บรกัษาและท าลายเอกสารและข้อมูลมาใช้บังคบักับการเก็บรกัษาบญัช ี
และทะเบยีนทรพัยส์นิ รวมทัง้หลกัฐานทีใ่ชใ้นการลงบญัช ี

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๒๕  ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบกับการใดซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการหรือ 
ไดด้ าเนินการไปแลว้โดยชอบดว้ยระเบยีบ ค าสัง่ หรอืมตคิณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนวนัที่
ระเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั 

ใหส้ านักบรหิารงานคลงัด าเนินการเบกิจ่ายเงนิใหก้บัส านักงาน ป.ป.ช. ภาคตาม
ระเบยีบนี้ต่อไปจนกว่าจะมกีารส่งมอบการด าเนินการและเอกสารทางบญัชแีละหลกัฐาน
ที่ใช้ในการลงบญัชปีระจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ให้กบัส านักงาน ป.ป.ช. ภาค และ 
ใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัด าเนินการตามระเบยีบนี้ต่อไปจนกว่าจะมกีารส่งมอบ
การด าเนินการให้กับส านักงาน ป.ป.ช. ภาค  ทัง้นี้ เอกสารทางบญัชแีละหลกัฐานที่ใช้ 
ในการลงบญัช ีใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัเป็นผูจ้ดัเกบ็ต่อไปตามขอ้ ๒๔ เวน้แต่
เอกสารทางบัญชีและหลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๑  
ใหส่้งมอบใหส้ านักงาน ป.ป.ช. ภาค 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกจิ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
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๓๗๑ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิของเจา้พนักงานของรฐั 

และการด าเนินคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการยื่นบญัช ี

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมอียู่จรงิ ความเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิและหนี้สนิของ
เจ้าพนักงานของรฐัที่มีหน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิต่อคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตแิละการด าเนินการกรณีเจา้พนักงานของรฐัจงใจไม่ยื่นบญัชี
ทรพัย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา 

ไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัยส์นิหรอืหนี้สนินัน้ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตจิงึออกระเบยีบไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบียบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิของเจา้พนักงานของรฐัและการ
ด าเนินคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการยื่นบญัช ีพ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒๒๘  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความมอียู่จรงิ รวมทัง้
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีย่ื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 
๒๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๘๑ ก/หน้า ๑๗/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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๓๗๒ 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ผูต้รวจสอบทรพัย์สนิ” หมายความว่า พนักงานเจา้หน้าทีห่รอืพนักงานไต่สวน

ที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ 
เจา้พนักงานของรฐัตามระเบยีบนี้ 

“การตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สิน” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจรงิ 
รวบรวมพยานหลกัฐาน หรอืการด าเนินการอื่นใด เพื่อพสิูจน์ความถูกต้องและความมอียู่จรงิ 
รวมทัง้ความเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

“การตรวจสอบปกติ” หมายความว่า การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตาม
รายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบทีผู่ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิ
ไดแ้สดงไว ้

“การตรวจสอบยืนยัน” หมายความว่า การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  
เพื่อยนืยนัขอ้มลูของทรพัยส์นิและหนี้สนิว่าถูกตอ้งและมอียู่จรงิตามรายการทรพัยส์นิและ
หนี้สนิทีผู่ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิไดแ้สดงไว ้หรอืยนืยนัขอ้มลูของทรพัยส์นิ
และหนี้สินรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการที่มีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุ 
อนัควรสงสยัว่าได้แสดงไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรอืมขีอ้มูลคลาดเคลื่อน หรอืมีลกัษณะ
อย่างอื่นตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

“การตรวจสอบเชิงลึก” หมายความว่า การตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สิน  
เมื่อมีพฤติการณ์ปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจงใจไม่ยื่นบัญชี
ทรพัย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  
และมพีฤตกิารณ์อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัยส์นิหรอืหนี้สนินัน้หรอืมี
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ  
หรอืมพีฤตกิารณ์อนัควรเชื่อไดว้่าจะมกีารโอน ยกัยา้ย แปรสภาพ หรอืซุกซ่อนทรพัย์สนิ
หรอืมกีารถอืครองทรพัย์สนิแทนอนัมเีหตุอนัควรสงสยัว่าร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัย์สนิ
เพิม่ขึน้ผดิปกต ิหรอืมลีกัษณะอย่างอื่นตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจงัหวัดหรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งได้รบัมอบหมาย 
ให้บังคับบัญชา ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิ 
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๓๗๓ 

ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น 
ผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่มี ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ห รือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจตคีวามและวนิิจฉยัชีข้าด ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๖  ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะให้เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณามมีติเป็น
ประการใดแลว้ กใ็หด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตนิัน้ต่อไป 

 

ขอ้ ๗  เมื่อได้รบับญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิแล้ว เพื่อเป็นการป้องกนัมใิห้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ความหรอืเอกสารได้ ใหป้ระธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ 
ป.ป.ช. หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อหรอืกระท าด้วยวธิอีื่นใดแทนการลงลายมอืชื่อ 
ก ากบัไวใ้นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิโดยเร็วตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
เวน้แต่การยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

ขอ้ ๘  การเปิดเผยบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิของผูด้ ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) 
เฉพาะนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา และบุคคลตาม
มาตรา ๑๐๒ (๒) (๓) (๗) และ (๙) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

ขอ้ ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มไิด้มมีติเป็นประการอื่น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว
รายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาวนิิจฉยั 

การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืพนักงานไต่สวนคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้ตรวจสอบทรพัย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายเป็นผูพ้จิารณา 
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๓๗๔ 

ในการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตัง้บุคคล
หรอืคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือ ให้ค าปรกึษา แนะน า หรอืให้ความเห็นแก่ผู้ตรวจสอบ
ทรพัยส์นิกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีทีผู่ต้รวจสอบทรพัยส์นิผูใ้ดเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอื
โดยอ้อมในเรื่องใด ๆ ห้ามมิให้ผู้นัน้เขา้ร่วมในการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สนิเรื่อง
ดงักล่าว 

 

ขอ้ ๑๑  ในกรณีที่มกีารยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิเพราะเหตุที่เจา้พนักงาน
ของรฐัด ารงต าแหน่งทุกสามปี พ้นจากต าแหน่ง หรอืพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั  
ให้ท าการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินและหนี้สินของผู้นัน้ โดยน าบญัชี
ทรพัย์สนิและหนี้สนิในกรณีดงักล่าวเปรยีบเทียบกบับญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิที่ไดย้ื่นไว้
ก่อนแลว้ 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีที่เจา้พนักงานของรฐัผูใ้ดพน้จากต าแหน่งหรอืพน้จากการเป็น
เจา้หน้าที่ของรฐัและปรากฏว่าผูน้ัน้จงใจไม่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิ ใหผู้้ตรวจสอบ
ทรพัย์สนิท าการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิและหนี้สนิของเจ้าพนักงาน
ของรฐัผูน้ัน้ได ้โดยไม่ตอ้งอาศยับญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิทีต่อ้งยื่น 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดตายระหว่างด ารงต าแหน่ง หรือตายหลัง 
พน้จากต าแหน่งหรอืพน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัแต่ยงัไม่ไดย้ื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิ 
ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ 
เจา้พนักงานของรฐัผูน้ัน้ได ้โดยไม่ตอ้งอาศยับญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิทีต่อ้งยื่น 

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีทีร่ะเบยีบมไิดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอื่น การใดทีก่ าหนดใหแ้จง้ 
ยื่นหรอืส่งหนังสือหรอืเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรอืส่งหนังสอื
หรอืเอกสารใหบุ้คคลนัน้ ณ ภูมลิ าเนาหรอืทีอ่ยู่ที่ปรากฏตามหลกัฐานทางทะเบยีนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการตรวจสอบ  
ใหถ้อืว่าไดแ้จง้ ยื่น หรอืส่งโดยชอบดว้ยระเบยีบนี้แลว้ 
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๓๗๕ 

ขอ้ ๑๔  การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบยีบนี้ ให้เสนอผ่าน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแ้ต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคล เพื่อพจิารณา
กลัน่กรองรายงานผลการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิหรอืส านวนคด ีให้เสนอเรื่องให้
บุคคลหรอืคณะบุคคลดงักล่าวพจิารณาตามหน้าทีแ่ละอ านาจตามทีไ่ดแ้ต่งตัง้ 

 

หมวด ๒ 

การตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิของเจา้พนักงานของรฐั 

   
 

ข้อ  ๑๕  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้ สินของเจ้าพนักงานของรัฐ  
มสีามประเภทดงันี้ 

(๑) การตรวจสอบปกต ิ

(๒) การตรวจสอบยนืยนั 

(๓) การตรวจสอบเชงิลกึ 

 

ข้อ ๑๖  การตรวจสอบปกติ ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สินด าเนินการตรวจสอบ
รายการทรพัย์สนิและหนี้สนิเปรยีบเทยีบกับเอกสารประกอบ ตามที่ผู้มหีน้าที่ยื่นบญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สินได้แสดงไว้โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดให้น าระบบ
อเิลก็ทรอนิกสม์าใชใ้นการด าเนินการดว้ยกไ็ด ้

ให้ผูต้รวจสอบทรพัย์สนิจดัท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกบัผลการตรวจสอบ
บญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิตามวรรคหนึ่งว่ามเีหตุต้องตรวจสอบยนืยนัหรอืตรวจสอบเชงิลกึ
ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ หรือไม่  ทัง้นี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วนัทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ไดร้บับญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ 

กรณีไม่มเีหตุตอ้งตรวจสอบยนืยนัหรอืตรวจสอบเชงิลกึตามขอ้ ๑๗ หรอืขอ้ ๑๘ 
กใ็หด้ าเนินการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๓๑ ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๗  การตรวจสอบยืนยนั ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สินก าหนดประเด็นที่จะ 
ท าการตรวจสอบแล้วท าความเหน็เสนอเลขาธกิารหรอืผูบ้งัคบับญัชาทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย 
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
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๓๗๖ 

การตรวจสอบยืนยนัต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วนัที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รบับญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิ  ทัง้นี้ หากยงัด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ ให้เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รบัมอบหมายเพื่อพิจารณาสัง่การตามที่
เหน็สมควรต่อไป 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลตามขอ้ ๑๔ วรรคสอง 
ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลดงักล่าว มอี านาจอนุมตัิใหต้รวจสอบยนืยนัดว้ย ในกรณีเช่นนี้ 
ใหผู้ต้รวจสอบทรพัยส์นิด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

เมื่อด าเนินการตรวจสอบยนืยนัเสรจ็แล้วใหด้ าเนินการตามขอ้ ๓๐ ขอ้ ๓๑ ขอ้ ๓๔ 
หรอืขอ้ ๓๕ ต่อไป แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๑๘  การตรวจสอบเชงิลกึ ให้ผู้ตรวจสอบทรพัยส์นิก าหนดประเดน็ทีจ่ะท า
การตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืกรรมการ ป.ป.ช. ทีไ่ดร้บัมอบหมายเพื่อ
ขออนุมตัติรวจสอบเชงิลกึ 

การตรวจสอบเชงิลกึต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วันที่ได้รับอนุมัติ  หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืกรรมการ ป.ป.ช. ทีไ่ดร้บัมอบหมายให้อนุมตัิตรวจสอบเชงิ
ลกึ แล้วแต่กรณี อาจขยายระยะเวลาได้อีกสองครัง้ ครัง้ละไม่เกินหกสิบวนั  ทัง้นี้ หาก
ยงัคงด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาสัง่การตามที่
เหน็สมควรต่อไป 

เมื่อด าเนินการตรวจสอบเชิงลึกเสร็จแล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑  
ขอ้ ๓๔ หรอืขอ้ ๓๕ ต่อไป แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๑๙  ในการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิตามระเบยีบนี้ ใหห้วัหน้าพนักงานไต่
สวนหรอืพนักงานเจา้หน้าทีซ่ึง่มตี าแหน่งและหน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบทรพัยส์นิและ
หนี้สินในระดับช านาญการขึ้นไป และผู้ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ผู้อ านวยการขึ้นไป  
เป็นผูม้อี านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) 

 

ขอ้ ๒๐  ในการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิ หากผู้ตรวจสอบทรพัย์สนิเห็น
ควรใหห้น่วยงานของรฐั สถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลใดทีเ่กีย่วขอ้ง ตรวจสอบความถูกตอ้ง
หรอืความมอียู่จรงิตามทีป่รากฏในรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิทีย่ื่นไวต้่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรอืทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิอื่นใดทีม่ไิดแ้จง้ไวใ้นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ ใหผู้ต้รวจ
สอบทรพัยส์นิน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณามคี าสัง่ 
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๓๗๗ 

ขอ้ ๒๑  การน าเอกสารหรือวตัถุมาใช้เป็นพยานหลกัฐานในรายงานผลการ
ตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สิน ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สินบนัทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างใด 
จากผูใ้ด และเมื่อใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานให้ใช้ต้นฉบบั แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบบัมาได ้

จะใชส้ าเนาทีผู่ม้หีน้าทีร่บัผดิชอบรบัรองว่าเป็นส าเนาทีถู่กตอ้งกไ็ด ้

 

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้บุคคลนั ้นมาชี้แจง  

ให้ถ้อยค าตามวนั เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หากบุคคลดงักล่าวมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า 
หรอืไม่มาให้ถ้อยค า หรอืเรยีกบุคคลดงักล่าวไม่ได้ภายในเวลาอนัสมควร ผู้ตรวจสอบ
ทรพัยส์นิจะไม่สอบปากค าบุคคลดงักล่าวกไ็ด ้แต่ต้องบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นรายงานผลการ
ตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิดว้ย 

 

ข้อ ๒๓  การสอบปากค าบุคคล ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่นัน้ด้วย เว้นแต่ 
ผูต้รวจสอบทรพัยส์นิอนุญาต เพื่อประโยชน์แห่งการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

 

ข้อ ๒๔  ก่อนเริ่มสอบปากค าบุคคล ให้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่า 

ผู้ตรวจสอบทรพัย์สนิมฐีานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และการให้
ถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็ต่อผูต้รวจสอบทรพัยส์นิอาจเป็นความผดิตามกฎหมาย 

 

ขอ้ ๒๕  การสอบปากค าบุคคล ใหบ้นัทึกถ้อยค าตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด กรณีทีม่กีารแก้ไข ตกเตมิ ขอ้ความในบนัทกึถ้อยค า ใหผู้้ให้ถ้อยค าและผูต้รวจ
สอบทรพัย์สนิลงลายมือชื่อก ากับในข้อความที่มีการแก้ไข ตกเติม เมื่อได้บนัทึกถ้อยค า
เสรจ็แล้วใหผู้ใ้หถ้้อยค าอ่านเอง เวน้แต่ผูใ้หถ้้อยค าไม่ยอมอ่านหรอืไม่สามารถอ่านเองได ้
ให้อ่านให้ฟังแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บนัทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และ 

ใหผู้ต้รวจสอบทรพัย์สนิซึง่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมอืชื่อรบัรองไวใ้นบนัทกึถ้อยค า
นัน้ด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินอย่างน้อยหนึ่งคนกับ 

ผูใ้หถ้อ้ยค าลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กหน้า 

ในกรณีทีผู่ใ้หถ้อ้ยค าไม่ยอมลงลายมอืชื่อ ใหบ้นัทกึเหตุแห่งการไม่ลงลายมอืชื่อ
ไวใ้นบนัทกึถอ้ยค านัน้ 

ในกรณีทีผู่ใ้หถ้อ้ยค าไม่สามารถลงลายมอืชื่อไดใ้หน้าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๓๗๘ 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีทีผู่ต้รวจสอบทรพัย์สนิเหน็ว่าการรวบรวมพยานหลกัฐานใดจะ
ท าให้การตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรอืมใิช่พยานหลกัฐานใน
ประเดน็ส าคญั ผูต้รวจสอบทรพัยส์นิจะงดเสยีกไ็ด ้แต่ตอ้งบนัทกึเหตุนัน้ไว้ในรายงานผล
การตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิดว้ย 

 

ขอ้ ๒๗  การเขา้ไปตรวจสอบความถูกตอ้งและความมอียู่จรงิของทรพัยส์นิและ
หนี้สนิในเคหสถาน สถานทีท่ าการ หรอืสถานทีอ่ื่นใด ใหผู้ต้รวจสอบทรพัยส์นิด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) แสดงตนพรอ้มหนังสอืขอเขา้ตรวจสอบ 

(๒) ในการตรวจสอบในเคหสถานจะทาได้ต่อเมื่อมีหมายค้นของศาล เว้นแต่
เจา้ของเคหสถานนัน้ยนิยอม 

(๓) การตรวจสอบต้องกระท าในเวลากลางวันต่อหน้าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรพัย์สนิและหนี้สนิหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใหผู้ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและ
หนี้สนิหรอืผู้แทนที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้น าท าการตรวจสอบและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

(๔) ถ้าการตรวจสอบกระท าไม่แล้วเสร็จในเวลากลางวัน หรือมีเหตุอื่นใดที ่
ไม่อาจท าการตรวจสอบในเวลากลางวัน จะท าการตรวจสอบในเวลากลางคืนก็ได ้ 
แต่ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้น าท าการตรวจสอบก่อน ในกรณีนี้  ให้ผู้ตรวจสอบ
ทรพัยส์นิบนัทกึความยนิยอมของผูน้ าท าการตรวจสอบไวใ้นบนัทกึการตรวจสอบดว้ย 

ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สนิบนัทกึรายละเอียดการตรวจสอบทรัพย์สนิและหนี้สนิ 

ทีต่รวจสอบไดน้ัน้แลว้อ่านใหผู้น้ าท าการตรวจสอบฟัง พรอ้มทัง้ใหผู้น้ าท าการตรวจสอบ
ลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบด้วย ถ้าผู้น าท าการตรวจสอบดังกล่าวไม่ยอม 

ลงลายมอืชื่อในบนัทกึการตรวจสอบใหผู้ต้รวจสอบทรพัยส์นิบนัทกึไว ้

 

ข้อ ๒๘  ในกรณีจ าเป็นต้องตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สินหรือขอข้อมูลที่
เกี่ยวกับทรพัย์สนิและหนี้สนิที่อยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สนิทาความเห็น
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประสานขอความร่วมมอืจากกระทรวงการต่างประเทศ 
หรือขอให้เอกอัครราชทูตหรือกงสุลของประเทศไทยหรือเจ้าหน้าที่ของรฐับาลไทย 

ในต่างประเทศเป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบแทนหรอืเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อจา้ง 

ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้ สิน 

ในต่างประเทศกไ็ด ้
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๓๗๙ 

ทัง้นี้ การจา้งทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดว่าดว้ยการนัน้ 

 

ขอ้ ๒๙  ในการด าเนินการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สิน หากกรณีมีความจ าเป็น 

ตอ้งใชข้อ้มูลเกี่ยวกบัธุรกรรมทางการเงนิของผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิหรอื
บุคคลที่เกี่ยวข้องจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ผู้ตรวจสอบ
ทรพัยส์นิน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณาขอขอ้มลูดงักล่าว 

 

ข้อ ๓๐  หากผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินมีพฤติการณ์ปรากฏว่า  
เจ้าพนักงานของรฐัผู้ใดมีทรพัย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรพัย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกต ิ 
หรอืมหีนี้สนิลดลงมากผดิปกติหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัเกี่ยวกบัการไดม้าซึง่ทรพัย์สนิและ
หนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ อันมีลักษณะเป็นการร ่ารวยผิดปกติ ให้ผู้ตรวจสอบ
ทรัพย์สินทารายงานผลการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สินพร้อมความเห็นเสนอให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเจา้พนักงานของรฐัผูน้ัน้ว่าร ่ารวยผดิปกตติ่อไป 

พยานหลกัฐานต่าง ๆ ทีไ่ดม้าจากการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลกัฐานของการไต่สวน และให้ด าเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน
ต่อไป 

 

ข้อ ๓๑  เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว ปรากฏผล 

การตรวจสอบว่าทรพัย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรฐันัน้ถูกต้องและมีอยู่จริง  
หรือกรณีที่ได้ด าเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินและหนี้สินของ 

เจ้าพนักงานของรฐัแล้วไม่พบว่ามีพฤติการณ์ร ่ารวยผิดปกติ ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สิน
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เพื่อพจิารณาและเปิดเผยผลการตรวจสอบตามขอ้ ๓๓ ต่อไป 

 

ข้อ ๓๒  รายงานผลการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สิน กรณีการตรวจสอบ
ยนืยนัและการตรวจสอบเชงิลกึ อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่งของเจา้พนักงานของรฐั 

(๒) วนัเดอืนปีทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง พน้จากต าแหน่ง ทุกสามปีทีด่ ารงต าแหน่งหรอื
พน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั แลว้แต่กรณี 

(๓) วนัเดอืนปีทีย่ื่นบญัช ี
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๓๘๐ 

(๔) ชื่อคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(๕) สรุปขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

(๖) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๗) สรุปความเหน็เกีย่วกบัรายงานผลการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

ส าหรบัรายงานผลการตรวจสอบความเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิและหนี้สนิของ
เจ้าพนักงานของรฐัที่มทีรพัย์สินเพิม่ขึ้นผิดปกติ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรพัย์สิน 

ที่เกี่ยวกับการร ่ารวยผิดปกติที่จะด าเนินการไต่สวน สถานที่ตัง้ ชื่อ และที่อยู่ขอ ง 

ผูค้รอบครองหรอืมชีื่อเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์รวมทัง้ขอ้เสนอเกี่ยวกบัการยดึหรอือายดั
ทรพัยส์นินัน้ดว้ย 

 

ข้อ ๓๓  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาผลการตรวจสอบแล้ว 

ให้เปิดเผยผลการตรวจสอบว่าผดิปกติหรอืไม่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทัว่ไปและสามารถเขา้ดหูรอืสบืคน้ขอ้มลูไดเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วนัที่
มกีารเปิดเผย 

การเปิดเผยผลการตรวจสอบดงักล่าว อาจปิดประกาศ ณ ส านักงาน ป.ป.ช. 
หรอืส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนันับแต่วนัทีปิ่ดประกาศดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ การเปิดเผย
เช่นนัน้ ไม่เป็นการตดัอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการตรวจสอบเพิม่เติม 

ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัของความถูกตอ้งหรอืความมอียู่จรงิขึน้ในภายหลงั 

เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่เป็นการตดัสทิธปิระชาชนทีจ่ะ
ขอดผูลการตรวจสอบได ้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

ข้อ ๓๔  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ผู้ใดไม่ยื่นบญัชีทรพัย์สนิและหนี้สินตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สินเสนอ
เลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ  
โดยทางไปรษณีย์ตอบรบัหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทัง้ก าหนดเวลา 

ที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง และในกรณีที่มีความจ าเป็น
เลขาธกิารหรอืบุคคลทีเ่ลขาธกิารมอบหมายอาจขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิสามสบิวนั 
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๓๘๑ 

เมื่อปรากฏว่าบญัชีทรพัย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รบัมาตาม
วรรคหนึ่งไม่ครบถ้วนหรอืมขีอ้มูลคลาดเคลื่อน และไม่มพีฤตกิารณ์อนัเชื่อไดว้่ามเีจตนา
ปกปิดทรพัย์สินหรอืหนี้สิน ให้เสนอเลขาธิการหรอืบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายแจ้ง 

ให้บุคคลดงักล่าวด าเนินการใหค้รบถ้วนหรอืถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ทัง้นี้ 
ตอ้งไม่เกนิสามสบิวนันับแต่วนัทีผู่ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิไดร้บัแจง้ 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองแล้ว ถ้าบุคคลดงักล่าว 

ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ยื่นไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และ 

มีพฤติการณ์อนัเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรพัย์สินหรือหนี้สิน หรอืจากการตรวจสอบ
ทรพัย์สินและหนี้สินพบว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จงใจยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิด้วยขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิ 

ทีค่วรแจง้ใหท้ราบ และมพีฤติการณ์อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัย์สนิ
หรอืหนี้สนินัน้ ใหผู้ต้รวจสอบทรพัยส์นิด าเนินการตามหมวด ๓ ต่อไป 

ถ้าผู้มหีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิได้ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิหรอื
เอกสารประกอบครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ผูต้รวจสอบทรัพย์สนิด าเนินการตรวจสอบ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิต่อไป 

 

ข้อ ๓๕  ในกรณีผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ที่ได้ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิภายในก าหนดระยะเวลามาแล้ว แต่ปรากฏว่า
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รับมาไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูล
คลาดเคลื่อน และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  
ให้เสนอเลขาธกิารหรอืบุคคลทีเ่ลขาธกิารมอบหมายแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวด าเนินการให้
ครบถว้นหรอืถูกตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิสามสบิวนันับแต่วนัที่
ผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิไดร้บัแจง้ และในกรณีที่มคีวามจ าเป็น เลขาธกิาร
หรอืบุคคลทีเ่ลขาธกิารมอบหมายอาจขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิสามสบิวนั 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งแล้ว ถ้าบุคคลดังกล่าวยัง ยื่น 

ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิด
ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิ หรอืจากการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิพบว่าผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชี
ทรพัย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินด้วย
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ และมพีฤตกิารณ์อนัควรเชื่อ
ได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั ้น ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
ด าเนินการตามหมวด ๓ ต่อไป 
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๓๘๒ 

ถ้าผู้มหีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิได้ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิหรอื
เอกสารประกอบครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ผูต้รวจสอบทรพัย์สนิด าเนินการตรวจสอบ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิต่อไป 

 

หมวด ๓ 

การแจง้ขอ้กล่าวหา การชีแ้จงแก้ขอ้กล่าวหา และการด าเนินคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการยื่นบญัช ี

   
 

ขอ้ ๓๖  กรณีมพียานหลกัฐานเพยีงพอที่จะสนับสนุนขอ้กล่าวหาว่าผู้มหีน้าที่
ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิผูใ้ดจงใจไม่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิ หรอืจงใจยื่นบญัชี
ทรพัย์สนิหรอืหนี้สนิด้วยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิที่ควรแจ้งให้ทราบ 
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรพัย์สินหรือหนี้สินนัน้  
ใหผู้ต้รวจสอบทรพัย์สนิแจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้น้ัน้ทราบ เวน้แต่เป็นบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ 
ป.ป.ช. ทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อพจิารณาแจง้ขอ้กล่าวหา 

บนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหาใหเ้ป็นไปตามแบบทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 

ขอ้ ๓๗  ในการแจง้ขอ้กล่าวหา ใหผู้ต้รวจสอบทรพัยส์นิมหีนังสอืเรยีกผูม้หีน้าที่
ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิมาพบ และแจง้ขอ้กล่าวหาให้ทราบ และใหโ้อกาสผูม้หีน้าที่
ยื่นบญัชีทรพัย์สนิและหนี้สนิที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและน าสบืแก้ข้อกล่าวหาภายใน
เวลาอนัสมควร แต่อย่างชา้ไม่เกนิสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัทราบขอ้กล่าวหา ในกรณีที่
ไม่ปรากฏภูมลิ าเนาหรอืทีอ่ยู่ของผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิตามหลกัฐานทาง
ทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยทะเบยีนราษฎร กใ็หจ้ดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ของผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชี
ทรพัย์สินและหนี้สนิที่ปรากฏตามหลกัฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน
ราษฎรครัง้ล่าสุด และใหจ้ดแจง้การด าเนินการดงักล่าวใหป้รากฏไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินมารบัทราบข้อกล่าวหาแต่ 
ไม่ยอมลงลายมอืชื่อรบัทราบขอ้กล่าวหา ใหผู้ต้รวจสอบทรพัย์สนิจดแจง้เหตุที่ผูม้หีน้าที่
ยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิไม่ยอมลงลายมอืชื่อไวใ้นบนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหาดว้ยและ
ใหร้วมไวใ้นส านวนคด ี
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๓๘๓ 

ข้อ ๓๘  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่มารับทราบ 

ขอ้กล่าวหาตามก าหนดนัดไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สนิส่งบนัทึกการแจ้ง 

ขอ้กล่าวหาไปใหผู้ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตอบรบั ณ ที่อยู่ของผูม้หีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิซึ่งปรากฏตามหลกัฐานของทาง
ราชการหรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการตรวจสอบแต่ต้องจดแจ้งเหตุนัน้ไว้เป็น
หลกัฐาน ในกรณีที่ไม่ปรากฏภูมิล าเนาหรือที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบญัชีทรพัย์สินและ
หนี้สินตามหลกัฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้น าความใน 

ขอ้ ๓๗ วรรคหนึ่ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการส่งบนัทกึการแจ้งขอ้กล่าวหาให้ผู้มหีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สิน
ทราบ ให้ท าบนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหาเป็นสามฉบบั เพื่อเกบ็ไวใ้นส านวนคดหีนึ่งฉบบั 
โดยใหส่้งไปใหผู้้มหีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิสองฉบบัเพื่อใหผู้้มหีน้าทีย่ื่นบญัชี
ทรพัย์สินและหนี้สินเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

ลงลายมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทราบส่งกลบัคนืมารวมไวใ้นส านวนคดหีนึ่งฉบบั 

เมื่อล่วงพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  
หากไม่ได้รบับนัทึกการแจ้งขอ้กล่าวหาคืน ก็ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบญัชีทรพัย์สินและ
หนี้สนิได้รบัทราบขอ้กล่าวหาและไม่ประสงค์จะแก้ขอ้กล่าวหา และให้จดัท าส านวนคดี
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาวนิิจฉยัเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ในกรณีทีผู่ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิมาพบผูต้รวจสอบทรพัยส์นิก่อน
เสนอส านวนคดี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยตามวรรคสาม โดยอ้างว่า
ไม่ได้รับทราบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาก็ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินแจ้งข้อกล่าวหา  

ใหผู้ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิทราบต่อไป 

 

ข้อ ๓๙  ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้มีหน้าที่ยื่นบญัชีทรพัย์สินและหนี้สิน 

อาจแกข้อ้กล่าวหาโดยทาเป็นหนังสอืหรอืชีแ้จงดว้ยวาจากไ็ด ้

ในกรณี ที่ ผู้มี ห น้ าที่ ยื่ นบัญ ชีทรัพย์สินและหนี้ สินประสงค์ที่ จ ะชี้ แจง 

แก้ขอ้กล่าวหาดว้ยวาจา ใหน้ าความในขอ้ ๒๓ และขอ้ ๒๕ การสอบปากค าบุคคลมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจง 

แก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างเหตุผลและความจ าเป็น หากผู้ตรวจสอบทรพัย์สินเห็นว่าเพื่อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรมจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปตาม 
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๓๘๔ 

ทีเ่ห็นสมควรก็ได้ แต่ให้ขยายได้ไม่เกินสามสบิวนั ในการพจิารณาขยายระยะเวลาการ
ชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหา ใหบุ้คคลตามขอ้ ๑๙ เป็นผูพ้จิารณา 

บันทึกปากค าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนี้สิน ให้เป็นไปตามแบบที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 

ขอ้ ๔๐  ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้มีหน้าที่ยื่นบญัชี
ทรพัย์สนิและหนี้สนิ ใหผู้้มหีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิมสีทิธนิ าทนายความหรอื
บุคคลทีไ่วว้างใจไม่เกนิสามคนเขา้ฟังในการชีแ้จงหรอืใหป้ากค าของตนได ้

 

ขอ้ ๔๑  ในกรณีทีผู่ต้รวจสอบทรพัยส์นิเหน็สมควรหรอืตามทีผู่ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชี
ทรัพย์สินและหนี้ สินร้องขอ อาจท าการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยการ
สอบปากค าพยานหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงมคี าสัง่เรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานจาก
หน่วยงานหรอืบุคคลใดเพื่อประกอบการพจิารณาในการวนิิจฉัยคดภีายหลงัจากทีม่กีาร
แจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ม้หีน้าทีย่ืน่บญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิทราบและไดร้บัฟังค าชีแ้จงแกข้อ้
กล่าวหาแลว้กไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๒  ให้ผู้ตรวจสอบทรพัย์สินจัดท าส านวนคดีโดยพิเคราะห์ชัง่น ้ าหนัก
พยานหลกัฐานทัง้ปวงจากขอ้กล่าวหา ค าแก้ขอ้กล่าวหา ขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานที่
เกี่ยวขอ้งแล้วพจิารณาว่าผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัย์สินและหนี้สนิได้กระท าการอนัเป็นมูล
ความผดิตามขอ้กล่าวหาหรอืไม่ อย่างไร พรอ้มดว้ยเหตุผลในการพจิารณาท าความเหน็
และพยานหลกัฐานประกอบค าวนิิจฉัย รวมทัง้บทบญัญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา 

ส านวนคดีให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยมีสาระส าคญั 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่งของผูม้หีน้าทีย่ื่นบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ 

(๒) วนัเดอืนปีทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง พน้จากต าแหน่ง ทุกสามปีทีด่ ารงต าแหน่งหรอื
พน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั แลว้แต่กรณี 

(๓) วนัเดอืนปีทีย่ื่นบญัช ีหรอืวนัเดอืนปีทีค่รบก าหนดตอ้งยื่นบญัช ี

(๔) ขอ้กล่าวหา พฤตกิารณ์ในการกระท าความผดิ และค าแกข้อ้กล่าวหา 

(๕) สรุปขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ 

(๖) เหตุผลในการพจิารณาวนิิจฉยัทัง้ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 

(๗) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ 

(๘) ความเหน็เกีย่วกบัเรื่องตามขอ้กล่าวหา 
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๓๘๕ 

 

ขอ้ ๔๓  กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบญัชทีรพัย์สิน
และหนี้สนิหรอืจงใจยื่นบญัชทีรพัย์สนิหรอืหนี้สนิด้วยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรอืปกปิด
ขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบและมพีฤตกิารณ์อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่ง
ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนินัน้แลว้ ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙)  
ใหเ้สนอเรื่องต่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงเพื่อวนิิจฉยั 

(๒) กรณีเป็นเจ้าพนักงานของรฐันอกจากบุคคลตาม (๑) ให้เสนอเรื่องต่อศาล
อาญาคดทีุจรติและประพฤตมิชิอบเพื่อวนิิจฉยั 

ทัง้นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายหรอืมอบอ านาจ ในการฟ้องคด ี
หรอืด าเนินคดีแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
โดยเรว็ ภายในก าหนดอายุความ แต่ไม่เกนิเก้าสบิวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มมีต ิ

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๔๔  บรรดาการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรพัย์สินและหนี้สิน  
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธกิาร หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบ
ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบัและยงัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ ใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละใหถ้อืเป็น
ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิ และใหด้ าเนินการต่อไปตามระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๔๕  บรรดาการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการกรณีจงใจไม่ยื่นบญัชี
แสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดงรายการ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิที่
ควรแจ้งให้ทราบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการและยงัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้
และใหด้ าเนินการต่อไปตามระเบยีบนี้ 
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๓๘๖ 

ขอ้ ๔๖  บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบญัชแีสดง
รายการทรพัย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ ในกรณีพน้จากต าแหน่งมาแลว้เป็นเวลาหนึ่งปีทีไ่ดย้ื่นไวแ้ลว้ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้
มผีลใชบ้งัคบั ใหส้ านกังาน ป.ป.ช. เกบ็รกัษาไวเ้พื่อประโยชน์ในการปฏบิตังิานต่อไป 

 

ขอ้ ๔๗  ภายใต้บงัคบัขอ้ ๔๖ ใหน้ าก าหนดระยะเวลาตามขอ้ ๑๖ ขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ 
มาใช้บงัคบักบัการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิตามบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและ
หนี้สนิและเอกสารประกอบทีผู่ม้หีน้าทีย่ื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิไดย้ื่นไว้
ก่อนวนัที่ระเบียบนี้ใช้บังคบัด้วย โดยให้นับระยะเวลาเริม่ต้นของการตรวจสอบปกต ิ 
การตรวจสอบยนืยนั และการตรวจสอบเชงิลกึ แล้วแต่กรณี นับแต่วนัที่ระเบยีบนี้มผีล 
ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๔๘  ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรพัย์สนิและหนี้สนิซึ่งแต่งตัง้ขึ้นตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการด าเนินการให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร ่ารวย
ผดิปกตหิรอืมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิยงัคงปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปและใหด้ าเนินการต่อไป
ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ และค าสัง่ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าว รวมทัง้มติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีตเิป็นอย่างอื่น 
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๓๘๗ 

ข้อ ๔๙  บรรดาหลักเกณฑ์ วิธีการ มติ ค าสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิหรอืการด าเนินการกรณีจงใจไม่ยื่นบญัชี
แสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบ หรอืจงใจยื่นบญัชแีสดงรายการ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิที่
ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหม้ี
ผลใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ จนกว่าจะไดม้หีลกัเกณฑ ์วธิกีาร มต ิ
ค าสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดเป็นประการอื่น 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกจิ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
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๓๘๘ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยคณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรฐัมส่ีวนร่วม 

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงาน
ของรฐัมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๑๔๓ (๗) ประกอบมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตจิงึออกระเบยีบไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงาน
ของรฐัมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒๒๙  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“คณะกรรมการ สปท.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้

ประชาชนและหน่วยงานของรฐัมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ประชาชนและหน่วยงานของรฐัมส่ีวนรว่มในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนและ
หน่วยงานของรฐัมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 

 
๒๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๖๔ ก/หน้า ๔/๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ 
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๓๘๙ 

ขอ้ ๔  ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตริกัษาการ
ตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕  ใหค้ณะกรรมการ สปท. ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน 

(๒) กรรมการ ป.ป.ช. ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๓) เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการ 

(๔) ประธานกรรมการการอุดมศกึษา เป็นกรรมการ 

(๕) ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ เป็นกรรมการ 

(๖) ผูแ้ทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติจ านวนไม่เกนิสีค่น เป็นกรรมการ 

(๗) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไม่เกนิสามคน เป็นกรรมการ 

(๘) เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป .ป .ช . แต่ งตั ้งพนักงาน เจ้าห น้าที่ เป็น
ผูช้่วยเลขานุการไม่น้อยกว่าสองคน 

 

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการ สปท. มีหน้าที่และอ านาจในการให้ค าเสนอแนะ 
ช่วยเหลอื และร่วมมอืกนัด าเนินการกบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้
ต่อต้าน หรอืชี้เบาะแสโดยได้รบัความคุ้มครอง รวมทัง้จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล 
เบาะแส หรอืพยานหลกัฐานส าหรบัการกระท าความผิดที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยช่องทางดังกล่าวต้องมีวิธีการที่ง่าย สะดวก ไม่มีข ัน้ตอน
ยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว รวมทัง้ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตลอดจนเสรมิสรา้งทศันคตแิละค่านิยมเกีย่วกบัความซื่อสตัยสุ์จรติ 
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๓๙๐ 

(๒) ให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุนหน่วยงานของรฐัในการจดัให้มกีลไกการ
แจง้เตอืนกรณีพบว่ามพีฤตกิารณ์ทีส่่อว่าอาจมกีารทุจรติในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
อนัตรายของการทุจรติรวมถงึค่านิยมทีเ่น้นการพึง่พาระบบอุปถมัภ์ในสงัคม เพื่อใหเ้กิด
การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างกวา้งขวาง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ สปท. จะเชิญบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรอืแสดงความเห็นเพื่อประกอบการ
พจิารณากไ็ด ้

 

ขอ้ ๗  การประชุมของคณะกรรมการ สปท. ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 

ในการประชุม ใหป้ระธานกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ านาจในการด าเนินการประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการหนึ่งคนท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ ๘  ใหค้ณะกรรมการ สปท. ได้รบัเบี้ยประชุมเป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนที่มี
การประชุมในอตัราดงันี้ 

(๑) ประธานกรรมการ หนึ่งหมื่นบาท 

(๒) กรรมการ แปดพนับาท 

(๓) กรรมการและเลขานุการ แปดพนับาท 

(๔) ผูช้่วยเลขานุการ หนึ่งพนัหกรอ้ยบาท 

 

ข้อ ๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  คณะกรรมการ สปท. อาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการหรอืคณะบุคคลขึน้เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ สปท. 
ดว้ยกไ็ด ้

ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลตามวรรคหนึ่ งมีสิทธิได้รบัเบี้ยประชุม 
โดยให้ส านักงาน ป.ป.ช. เบิกจ่ายเป็นรายครัง้ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิว่าดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะบุคคล และเบีย้ประชุม 
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๓๙๑ 

หมวด ๒ 

คุณสมบตัแิละการสรรหากรรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) 
   

 

ส่วนที ่๑ 

คุณสมบตัขิองกรรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) 
   

 

ขอ้ ๑๐  ผูซ้ึ่งจะไดร้บัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตามขอ้ ๕ (๖) ต้องเป็นผูแ้ทนจาก
ภาคเอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครฐัโดยมลีกัษณะของการด าเนินงาน
หรอืกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต หรอืเป็นผู้แทนจาก 

ภาคประชาสงัคมที่เป็นการรวมตวักนัของกลุ่มคนหรอืประชาชนทีม่วีตัถุประสงค์ร่วมกนั
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตั ิ

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่ายีส่บิหา้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(๔) มสุีขภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๕) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่
ประจกัษ์และเป็นประโยชน์ในงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมอืนไร้ความสามารถ คนวกิลจรติ หรอื
จติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๒) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๓) เป็นขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูป้ฏบิตังิานอื่นในหน่วยงานของ
รฐั หรอืรฐัวสิาหกจิหรอืเป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ หรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง หรอืผูด้ ารง
ต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ในพรรคการเมอืงยกเวน้สมาชกิพรรคการเมอืง 

(๕) เป็นผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น รองหรือผู้ช่วยผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืทีป่รกึษาหรอืเลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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๓๙๒ 

(๖) เป็นผูม้ปีระวตัเิกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๗) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๘) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจ
เกีย่วขอ้งกบัส านักงาน ป.ป.ช. ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(๙) ต้องค าพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนัน้จะยงัไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการ
ลงโทษหรอืเคยไดร้บัโทษจาคุกโดยค าพพิากษาอนัถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เวน้แต่ในความผดิ 

ทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๐) เคยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

(๑๑) เคยถูกให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรฐั 
หรอืหน่วยงานเอกชนเพราะทุจรติต่อหน้าที่ หรอืประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง หรอืถือว่า
กระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๑๒) เคยถูกวุฒสิภามมีตถิอดถอนออกจากต าแหน่ง 

(๑๓) เคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตหรอืถูกลงโทษเนื่องจากประพฤตผิดิจรรยาบรรณ
ในวชิาชพี กรณีเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่อีงคก์รควบคุมวชิาชพี 

 

ขอ้ ๑๑  ผูซ้ึ่งจะไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามขอ้ ๕ (๗) ต้องมคีุณสมบตั ิและ
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

ก. คณุสมบตั ิ

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(๔) มสุีขภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๕) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่
ประจกัษ์และเป็นประโยชน์ในงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการการเมอืง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น หรอืกรรมการหรอืที่ปรกึษาของพรรคการเมือง หรอื
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมอืงหรอืผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในพรรคการเมือง ยกเว้น
สมาชกิพรรคการเมอืง เวน้แต่จะไดพ้น้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่น้อยกว่าสบิปี 

(๒) ลกัษณะตามขอ้ ๑๐ ข. เวน้แต่ (๓) และ (๔) 
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๓๙๓ 

ขอ้ ๑๒  กรรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ 

(๕) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่ 
มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี ฝ่าฝืนจรยิธรรมหรอืศลีธรรมอนัด ีหรอืหย่อนความสามารถ 

 

ส่วนที ่๒ 

การสรรหากรรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) 
   

 

ขอ้ ๑๓  ให้ส านักงาน ป.ป.ช. จดัท าประกาศรบัสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเป็น
กรรมการตามข้อ ๕ (๖) โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกยื่นใบสมคัรและ
เอกสารต่าง ๆ ตามทีส่ านกังาน ป.ป.ช. กาหนด 

ผูส้มคัรเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งใหม้หีนังสอืรบัรองหรอืไดร้บัความเหน็ชอบ
จากองคก์รภาคเอกชนหรอืภาคประชาสงัคมทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 

(๑) เป็นองคก์รทีไ่ม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ทางการเมอืง 

(๒) เป็นองค์กรที่ไม่ได้ก่อตัง้โดยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมอืง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในพรรคการเมอืง ยกเว้นสมาชกิพรรค
การเมอืง 

(๓) เป็นองคก์รทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางการเมอืง 

(๔) เป็นองคก์รทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนกบัส านักงาน ป.ป.ช. หรอืส านักงาน ป.ป.ท. 
 

ขอ้ ๑๔  ใหป้ระธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. เสนอชื่อบุคคลผูท้ี่
เหมาะสมเป็นกรรมการตามขอ้ ๕ (๗) ซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามขอ้ ๑๑ 
โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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๓๙๔ 

ขอ้ ๑๕  ในการคดัเลอืกกรรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) ใหส้ านักงาน ป.ป.ช. 
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อตาม 

ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ 

(๒) จดัท าทะเบียนบญัชีรายชื่อ ประวตัิ และผลงานโดยย่อของผู้ที่ได้รบัการ
เสนอชื่อพรอ้มทัง้ท าความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

ขอ้ ๑๖  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลอืกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการตามขอ้ ๕ (๖) 
จ านวนไม่เกนิสีค่น และกรรมการตามขอ้ ๕ (๗) จ านวนไม่เกนิสามคน จากบญัชรีายชื่อตาม
ขอ้ ๑๕ (๒) 

 

ข้อ ๑๗  ให้ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าค าสัง่แต่งตัง้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) เสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อลงนามในค าสัง่
แต่งตัง้ และแจ้งผลการคดัเลอืกและแต่งตัง้ให้ผูน้ัน้ทราบดว้ย พรอ้มทัง้ประกาศเผยแพร่
ไว ้ณ ทีท่ าการ และเวบ็ไซตข์องส านักงาน ป.ป.ช. ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๘  ใหก้รรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการ 
พ้นต าแหน่งตามวาระแต่ยงัไม่ไดม้กีารแต่งตัง้ใหม่ ให้กรรมการที่เหลอือยู่ปฏิบตัิหน้าที่
ต่อไป เวน้แต่มกีรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  ทัง้นี้ ตอ้งมี
กรรมการตามขอ้ ๕ (๖) เหลอือยู่อย่างน้อยหนึ่งคนและขอ้ ๕ (๗) เหลอือยู่อย่างน้อยหนึ่ง
คนดว้ย 

 

ขอ้ ๑๙  ในกรณีทีก่รรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการตามข้อ ๑๓ หรอืข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี ภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัพน้จากต าแหน่ง เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างลง 
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๓๙๕ 

ขอ้ ๒๐  ให้กรรมการตามขอ้ ๕ (๖) และ (๗) ซึ่งได้รบัแต่งตัง้แทนต าแหน่งที่
ว่างมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัเวลาทีเ่หลอือยู่ของต าแหน่งทีว่่างลงนัน้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกจิ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
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๓๙๖ 

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
คุม้ครองช่วยเหลอืพยาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
มาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๖๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมาตรา ๕ และมาตรา ๖  
แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตจิงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาตวิา่ดว้ยการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิว่าดว้ยการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์

กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรอืผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้มูลใดเกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหห้มายความรวมถงึ คู่สมรส บุพการ ีผูส้บืสนัดานหรอืบุคคลอื่นใด
ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัผูร้อ้งขอดว้ย 

“พยาน” หมายความว่า บุคคลใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตใิหค้วามคุม้ครอง
ช่วยเหลอื หรอืกนัไวเ้ป็นพยาน 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ
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๓๙๗ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติแห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติภาค 
และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตปิระจ าจงัหวดัดว้ย 

 

ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น 
ผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอี านาจตคีวามและวนิิจฉยัชีข้าด ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

การรอ้งขอ และการพจิารณาค ารอ้ง 

   

 
ขอ้ ๖  การด าเนินการอนัเกี่ยวกบัการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานและทีเ่กีย่วเนื่อง

กบัการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานตามระเบยีบนี้ ใหด้ าเนินการเป็นการลบั 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าคดใีดสมควรจัดให้มมีาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ร้องขอ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ 
แก่บุคคลดงักล่าวตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที่ผู้รอ้งขอเห็นว่าตนอาจจะไม่ได้รบัความปลอดภัยจากการด าเนินการ
ตามที่ได้ร้องขอนัน้ ก็อาจยื่นค าร้องขอคุ้มครองช่วยเหลอืพยานได้ และหากขอ้เท็จจรงิ
และพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏเหตุอนัควรเชื่อว่าผูร้อ้งขอดงักล่าวจะไม่ไดร้บัความ
ปลอดภัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่บุคคล
ดงักล่าวกไ็ด ้

 

ขอ้ ๘  การยื่นค ารอ้งขอคุ้มครองช่วยเหลอืพยาน ผู้ร้องขอสามารถกระท าได ้ 
ในกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อส านักงานตามแบบที่
ส านักงานก าหนด หรอื 

(๒) ยื่นค ารอ้งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานและ
ใหห้น่วยงานดงักล่าวประสานการปฏบิตังิานเพื่อคุม้ครองช่วยเหลอืพยานกบัส านักงาน 
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๓๙๘ 

ในกรณีเร่งด่วนโดยผู้ร้องขอไม่อาจมายื่นค าร้องได้ด้วยตนเองตามวรรคหนึ่ง  
ให้ท าเป็นหนังสอืหรอืจดหมาย หรอืทางเครื่องมือสื่อสารอื่น ได้แก่ โทรศพัท์ โทรสาร 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน  ทัง้นี้  
การร้องขอกรณีดังกล่าวต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องขอ ตลอดจน
พฤติการณ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าผูร้้องขออาจไม่ได้รบัความปลอดภยั และต้องลงลายมอืชื่อ 
หรอืระบุชื่อผูร้อ้งขอ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ร้องขอ ได้ยื่นค าร้องขอต่อหน่วยงานอื่นตาม (๒) และกรณีมคีวาม
จ าเป็นเร่งด่วนทีต่้องจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานในทนัท ีกใ็หห้น่วยงานนัน้
ด าเนินการคุ้มครองช่วยเหลอืพยานตามความจ าเป็นเร่งด่วนไปพลางก่อน เพื่อจดัให ้
ผูร้อ้งขอไดร้บัความคุม้ครองตามสมควร 

 

ขอ้ ๙  ในกรณีที่ส านักงานพจิารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรให้บุคคลใดได้รบั
การคุ้มครองช่วยเหลอืพยานโดยบุคคลดงักล่าวไม่ไดร้อ้งขอ และเป็นเรื่องทีอ่ยู่ในหน้าที่
และอ านาจของส านักงานใหส้ านักงานด าเนินการคุม้ครองชว่ยเหลอืพยานไดแ้ต่ตอ้งจดัให้
บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม  ทัง้นี้  ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานในการรายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบหรอืมมีตโิดยเรว็ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติสัง่ให้ไต่สวนในเรื่องใดแล้ว หากปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ตามวรรคหนึ่ง ใหส้ านักงานเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พจิารณาเพื่อจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานต่อไป 

 

ข้อ ๑๐  เมื่อส านักงานได้รับค าร้องขอตามข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบด าเนินการเพื่อใหม้กีารคุม้ครองช่วยเหลอืพยานโดยเรว็ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บนัทกึปากค าผูร้อ้งขอและความยนิยอมไวเ้ป็นหนังสอืตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด 

(๒) ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และรวบรวมพยานหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งว่ามเีหตุอนัควร
เชื่อได้ว่าผู้ร้องขอจะไม่ได้รบัความปลอดภัยหรือเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ช่วยเหลอืพยาน และใหเ้สนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณามมีต ิ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบตามวรรคหนึ่ง จัดท ารายงานเพื่อเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ระบุด้วยว่าสมควรจดัให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
พยานโดยใชม้าตรการทัว่ไปหรอืมาตรการพเิศษ และใหส้ านักงานเป็นผูใ้หค้วามคุม้ครอง
ช่วยเหลอืพยานหรอืมอบหมายใหห้น่วยงานอื่นเป็นผูด้ าเนินการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน
ตามความจ าเป็นเร่งด่วนหรอืความปลอดภยัในการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน 
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๓๙๙ 

ในการจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลือพยานตามวรรคสอง ใหน้ ากฎหมาย
ว่าดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหอ้ านาจของรฐัมนตรี
ตามกฎหมายดงักล่าวเป็นอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับความเห็นตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาเพื่อมีมติว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรอืไม่  
และสมควรจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน โดยใชม้าตรการคุม้ครองช่วยเหลอื
อย่างใด และใหแ้จง้มตใิหผู้ร้อ้งขอทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  
ให้ส านักงานด าเนินการจัดให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานตามข้อ ๑๔ ในกรณีที่
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ให้ด าเนินการ 
ตามขอ้ ๑๕ แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ในการประสานการปฏบิตังิานเพื่อการคุม้ครองช่วยเหลอื
พยาน ให้ส านักงานแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและติดตามผลการ
คุม้ครองช่วยเหลอืพยานกบัหน่วยงานนัน้ ๆ ดว้ย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  
ย่อมไม่ตดัสทิธผิูร้อ้งขอที่จะยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองช่วยเหลอืพยานใหม่  ทัง้นี้ การยื่นค า
รอ้งขอใหม่ดงักล่าวต้องปรากฏว่าพฤตกิารณ์แห่งความไม่ปลอดภยัของผูร้อ้งขอมคีวาม
เปลี่ยนแปลงไปและปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นใหม่อนัจะท าให้มีเหตุเพียงพอเพื่อให้ความ
คุม้ครองช่วยเหลอืพยาน 

การพิจารณามีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
พยานหรอืไม่ใหค้วามคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน แลว้แต่กรณี ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองชว่ยเหลอื
ผูร้อ้งขอในทนัทกี่อนทีจ่ะน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมมีติ ให้ส านักงานจดัให้มี
มาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืผูร้อ้งขอเป็นการชัว่คราวตามทีเ่หน็สมควร โดยใหน้ าวธิกีาร
คุ้มครองช่วยเหลือตามข้อ ๑๔ มาใช้บังคบัไปพลางก่อน  ทัง้นี้  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่
เลขาธกิารมอบหมาย รายงานเหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตโิดยเรว็ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตติามวรรคหนึ่งแลว้ การคุม้ครองช่วยเหลอื
พยานให้น าวธิีการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม หรอืด าเนินการตามขอ้ ๑๔ แลว้แต่กรณี 
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๔๐๐ 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าพยานจะเดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ไม่มทีี่อยู่เป็นหลกัแหล่ง หรอืเป็นบุคคลมถีิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลทีพ่จิารณาคด ีหรอืมี
เหตุอนัควรเชื่อว่าจะมกีารยุ่งเหยงิกบัพยานนัน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นอนัเป็นการยากแก่การน าพยานนัน้มาสบืในภายหน้า ใหส้ านักงานโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องหรอืประสานงานกบัพนักงานอยัการที่รบัผดิชอบ 
ในเขตอ านาจ เพื่อด าเนินการขอสบืพยานก่อนฟ้องคดตี่อศาลตามกฎหมายหรอืระเบยีบ
ว่าดว้ยการนัน้ 

 

หมวด ๒ 

วธิกีารคุม้ครอง 

   
 

ข้อ ๑๔  วิธีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานตามมาตรการทัว่ไป ให้ส านักงาน
ด าเนินการเพื่อจดัใหม้กีารคุม้ครองความปลอดภยัใหเ้หมาะสมแก่สถานะและสภาพของ
พยาน รวมทัง้มอี านาจเปลี่ยนแปลงวธิกีารคุ้มครองความปลอดภยั โดยอาจด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัพนักงานเจา้หน้าทีใ่หค้วามคุม้ครอง ณ ที่พกัอาศยัหรอืสถานที่ทีพ่ยาน
รอ้งขอ 

(๒) จดัใหพ้ยานอยู่หรอืพกัอาศยัในสถานทีท่ีส่ านักงานก าหนด 

(๓) จดัให้มมีาตรการปกปิดมิให้มกีารเปิดเผยชื่อตวั ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรอื
ขอ้มลูอย่างอื่นทีส่ามารถระบุตวัพยานได ้

(๔) จัดให้มีการติดต่อ สอบถามความเป็นอยู่หรือตรวจสถานที่ที่อยู่หรือ 

พกัอาศยัอย่างสม ่าเสมอ 

(๕) แจง้เป็นหนังสอืให้หน่วยงานตามขอ้ ๑๕ ด าเนินการให้การคุม้ครองความ
ปลอดภยั 

(๖) ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีต ิ

ในกรณีพยานทีข่อใหคุ้ม้ครองช่วยเหลอืตามวรรคหนึ่ง ประสงค์ใหคุ้ม้ครองการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงระดับต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ให้เสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พจิารณาเพื่อจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานดงักล่าวตามสมควรดว้ย 
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๔๐๑ 

ขอ้ ๑๕  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตใิหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน 
โดยใชม้าตรการทัว่ไปในการคุม้ครองพยานตามขอ้ ๑๔ (๕) ใหส้ านักงานแจง้เป็นหนังสอื
ใหห้น่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดดงัต่อไปนี้ เป็นผูคุ้ม้ครองความปลอดภยั 

(๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเจ้าพนักงานต ารวจในท้องที่ที่พยานหรือ
บุคคลผูไ้ดร้บัการคุม้ครองมทีีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่ง หรอืเจา้พนักงานต ารวจในทอ้งทีอ่ื่นทีจ่ะ
ท าใหพ้ยานไดร้บัความปลอดภยั 

(๒) ส านักงานคุม้ครองพยาน กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม 

(๓) หน่วยงานอื่นตามทีส่ านักงานเหน็สมควร 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน อาจมีการประสานเพื่อแจ้งมติให้คุ้มครองช่วยเหลือ
พยานไปยงัหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง โดยทางโทรศพัท์ โทรสาร หรือด้วยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๖  ในการคุ้มครองช่วยเหลอืพยานตามมาตรการพิเศษ ให้ส านักงานน า
วธิกีารคุม้ครองพยานตามมาตรการพเิศษในการคุม้ครองพยาน ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุ้มครองพยานในคดอีาญา มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม หรอืก าหนดมาตรการอื่นใดตามที่
เหน็สมควรเพื่อใชบ้งัคบักบัการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานตามมาตรการพเิศษได ้

 

ขอ้ ๑๗  ในการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานตามหมวดนี้ ให้เป็นหน้าทีแ่ละอ านาจ
ของส านักงานในการตดิตามประเมนิผล และรายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบทุก
สามเดอืน 
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๔๐๒ 

หมวด ๓ 

การสิน้สุดการคุม้ครอง 

   
 

ขอ้ ๑๘ ให้การคุ้มครองช่วยเหลอืพยานสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) พยานถงึแก่ความตาย 

(๒) พยานรอ้งขอใหยุ้ตกิารคุม้ครองช่วยเหลอืหรอืขอเพกิถอนความยนิยอม 

(๓) พยานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

(๔) พฤตกิารณ์แห่งความไม่ปลอดภยัของพยานเปลี่ยนแปลงไป และกรณีไม่มี
ความจ าเป็นจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองอกีต่อไป 

(๕) พยานไม่มาพบพนักงานเจา้หน้าที่ หรอืไม่มาใหถ้้อยค าเป็นพยานโดยไม่มี
เหตุสมควร หรอืไม่ไปเบกิความหรอืไปเบกิความแต่ไม่เป็นไปตามทีใ่หก้ารหรอืใหถ้อ้ยค าไว ้
หรอืไปเบกิความเป็นพยานแต่ไม่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาหรอืเป็นปฏปัิกษ์  

(๖) เมื่อส านักงานได้รบัแจ้งจากหน่วยงานอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ให้
ด าเนินการคุ้มครองช่วยเหลอืพยานว่า การคุม้ครองช่วยเหลอืพยานสิน้สุดลง เน่ืองจาก
ปรากฏเหตุตาม (๑) ถงึ (๔) 

(๗) เมื่อมกีรณีอื่นใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรใหก้ารคุม้ครองช่วยเหลอื
พยานสิน้สุดลง 

 

ขอ้ ๑๙  ในกรณีที่มีเหตุให้การคุ้มครองช่วยเหลือพยานสิ้นสุดลงตามข้อ ๑๘  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพจิารณามีค าสัง่ให้
การคุม้ครองช่วยเหลอืพยานเป็นอนัสิน้สุด เวน้แต่กรณีมเีหตุทีไ่ม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พจิารณาตามขอ้ ๑๘ (๑) หรอื (๒) ก็ให้เสนอต่อเลขาธกิารเพื่อมคี าสัง่ให้สิ้นสุด
การคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน และรายงานใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 

ค าสัง่ใหส้ิน้สุดการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานตามวรรคหนึ่ง ใหท้ าเป็นหนังสอืและ
แจง้ใหท้ายาทหรอืพยานทราบ 

ให้มีหนังสือแจ้งค าสัง่สิ้นสุดการคุ้มครองช่วยเหลือพยานให้หน่วยงานอื่นที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ให้ด าเนินการคุ้มครองช่วยเหลอืพยานทราบ เพื่อยุติการให้
ความคุม้ครองดว้ย 
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๔๐๓ 

หมวด ๔ 

ค่าใชจ้่ายในการคุม้ครองชว่ยเหลอืพยาน และค่าทดแทน 

   
 

ข้อ ๒๐  ในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายการ
คุม้ครองช่วยเหลอืพยานใหด้ าเนินการเป็นการลบั 

ในการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยานและค่าทดแทนตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายจากกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ โดยในส่วนทีไ่ม่สามารถเบกิจ่ายจากกองทุนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตไิด ้ใหเ้บกิจ่ายจากงบประมาณของส านักงาน 

 

ขอ้ ๒๑  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตใิหม้มีาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน
ทัง้ตามมาตรการทัว่ไปและมาตรการพเิศษ ใหส้ านักงานเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายแก่พยานหรอื
บุคคลผู้ได้รบัการคุ้มครอง หรอืเจ้าพนักงานที่ด าเนินการคุ้มครองหรอืเจ้าพนักงานอื่น 
ทีช่่วยด าเนินการคุม้ครอง 

ใหส้ านักงานตัง้งบประมาณค่าใชจ้่ายในการด าเนินการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรบัการคุ้มครอง
ช่วยเหลอืพยานที่ไม่อาจเบกิจ่ายจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
ตามขอ้ ๒๐ ไวด้ว้ย 

ในการเบิกจ่ายค่าคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น  
ให้ส านักงานจดัท าหลกัฐานการเบิกจ่ายเงนิไว้เป็นหลกัฐาน และให้การตรวจสอบการ 
เบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดงักล่าวกระท าได้แต่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
เขา้ถงึชัน้ความลบัไดเ้ท่านัน้ 

 

ขอ้ ๒๒  ในกรณีเกิดความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย อนามยั เสรภีาพ ชื่อเสยีง 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยานเพราะเหตุมีการกระท าผิดอาญา 
โดยเจตนาอนัเนื่องมาจากการที่พยาน จะมาหรอืได้มาเป็นพยานเพื่อให้ขอ้เท็จจรงิต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในชัน้พิจารณาของศาล ให้พยานมีสิทธิได้รบัค่าทดแทน 
ทีจ่ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญาดว้ย 

 

ข้อ ๒๓  ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและ 
ค่าทดแทนตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายในอัตราที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดหรือตามที ่
ทางราชการก าหนดไว ้
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๔๐๔ 

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากอตัราหรอืที่ระเบียบของทางราชการก าหนดไว ้ 
ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี และให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณส านักงาน 

ระยะเวลาการจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่พยานตามมาตรการพิเศษให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญา 

 

ขอ้ ๒๔  หากปรากฏในภายหลงัว่าพยานไม่มา ไม่ใหถ้้อยค า หรอืไม่เบกิความ
เป็นพยานโดยไม่มเีหตุสมควร หรอืมคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหล้งโทษพยานในความผดิฐาน
แจ้งขอ้ความอนัเป็นเท็จ ความผดิฐานเบกิความอนัเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล 
หรอืความผดิฐานท าพยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ ในคดทีีบุ่คคลนัน้เป็นพยาน ใหส้ านักงาน
ด าเนินการเรียกให้พยานนั ้นคืนหรือชดใช้ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง
ช่วยเหลอืพยาน หรอืใหม้กีารประสานงานหน่วยงานอื่น เพื่อใหด้ าเนินการเรยีกใหช้ดใช้
ค่าทดแทนหรอืค่าใชจ้่ายในการคุม้ครองช่วยเหลอืพยาน 

การด าเนินการกบัพยานตามวรรคหนึ่ง ใหส้ านักงานด าเนินการภายในหกสบิวนั
นับแต่วนัที่ทราบเหตุ  ทัง้นี้ ให้พยานนัน้คืนหรอืชดใช้ค่าทดแทนหรอืค่าใช้จ่ายในการ
คุม้ครองช่วยเหลอืพยาน แลว้แต่กรณี ตามทีส่ านักงานไดจ้่ายไปจรงิภายในสามสบิวนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๒๕  บรรดาการด าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัการคุม้ครองช่วยเหลอืพยานตาม
ระเบยีบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครอง
ช่วยเหลอืพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีไ่ดด้ าเนนิการไปแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ ใหถ้อืว่า
เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ เดิม และให้
ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ จนกว่าการด าเนินการที่ผ่านมาจะสิ้นผลบังคับ  
แต่ไม่กระทบถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัค่าทดแทนหรอืค่าใชจ้่ายในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ตามระเบยีบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลต ารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกจิ 

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
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๔๐๕ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญัของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

โดยที่ทีผ่่านมาคณะรฐัมนตรไีด้เคยมมีติคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัแนวทางปฏิบตั ิ
ในการใหข้องขวญัและรบัของขวญัของเจา้หน้าทีข่องรฐัไวห้ลายครัง้ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง
ค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้าง
ทศันคตทิีไ่ม่ถูกตอ้งเนื่องจากมกีารแขง่ขนักนัใหข้องขวญัในราคาแพง ทัง้ยงัเป็นช่องทาง
ให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการก าหนดจรรยาบรรณ
ของเจา้หน้าทีข่องรฐัประเภทต่าง ๆ กม็กีารก าหนดในเรื่องท านองเดยีวกนั ประกอบกบั
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตไิด้ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรฐัจะรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได ้
ฉะนัน้ จงึสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านัน้และก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิของ
เจ้าหน้าที่ของรฐัในการให้ของขวญัและรบัของขวญัไว้เป็นการถาวร มีมาตรฐานอย่าง
เดยีวกนั และมคีวามชดัเจนเพื่อเสรมิมาตรการของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาตใิหเ้ป็นผลอย่างจรงิจงั  ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนทีค่ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตไิม่ไดก้ าหนดไว ้

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวาง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการให้หรอืรบั
ของขวญัของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

ข้อ ๒๓๐  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นตน้ไป 

 

 
๓๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพเิศษ ๑๐๔ ง/หน้า ๖/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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๔๐๖ 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“ของขวญั” หมายความว่า เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดที่ใหแ้ก่กนั เพื่อ

อธัยาศยัไมตร ีและให้หมายความรวมถึง เงนิ ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็น
รางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน ้ าใจ การให้สิทธิพิเศษ  
ซึ่งมใิช่เป็นสทิธทิี่จดัไวส้ าหรบับุคคลทัว่ไปในการไดร้บัการลดราคาทรพัย์สนิหรอืการให้
สทิธิพิเศษในการได้รบับรกิารหรือความบนัเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
หรอืท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัและไม่ว่าจะให้เป็นบตัร 
ตัว๋ หรอืหลกัฐานอื่นใด การช าระเงนิใหล่้วงหน้า หรอืการคนืเงนิใหใ้นภายหลงั 

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้
ของขวญักัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความ
ขอบคุณ การต้อนรบั การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือ
ปฏบิตักินัในสงัคมดว้ย 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่อยู่ในก ากบัดูแล
ของรฐัทุกระดับทัง้ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ
รฐัวสิาหกจิ  

“เจา้หน้าทีข่องรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงานและลูกจา้งของหน่วยงานของรฐั 

“ผู้บงัคบับญัชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าหน่วยงานที่
แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรฐั และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดบัที่สูงกว่าและ
ไดร้บัมอบหมายใหม้อี านาจบงัคบับญัชาหรอืก ากบัดแูลดว้ย 

“บุคคลในครอบครวั” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บดิา มารดา พีน้่องร่วมบดิา
มารดาหรอืร่วมบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั 

 

ขอ้ ๔  ระเบยีบนี้ไม่ใช้บงัคบักบักรณีการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัซึ่งอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 

 

ขอ้ ๕  เจา้หน้าทีข่องรฐัจะใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลในครอบครวั
ของผูบ้งัคบับญัชานอกเหนือจากกรณีปกตปิระเพณีนิยมทีม่กีารใหข้องขวญัแก่กนัมไิด ้

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวญัที่มีราคาหรอืมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตกิ าหนดไว ้ส าหรบัการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าที่
ของรฐัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมไิด ้
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๔๐๗ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัจะท าการเรีย่ไรเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดหรอืใชเ้งนิสวสัดกิารใด ๆ 
เพื่ อมอบให้หรือจัดหาของขวัญ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบ้งัคบับญัชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มไิด ้

 

ขอ้ ๖  ผู้บงัคบับญัชาจะยินยอมหรอืรูเ้ห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครวัของตนรบั
ของขวญัจากเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งเป็นผู้อยู่ในบงัคบับญัชามิได้ เว้นแต่เป็นการรบัของขวญั
ตามขอ้ ๕ 

 

ขอ้ ๗  เจา้หน้าทีข่องรฐัจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจใหบุ้คคลในครอบครวัของตน
รบัของขวญัจากผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐัมไิด้ ถ้ามใิช่เป็น
การรบัของขวญัตามกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๘ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มา
ติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูซ้ึ่งมีค าขอใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอ
ใบรบัรอง การขอใหอ้อกค าสัง่ทางปกครอง หรอืการรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

(๒) ผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจหรอืมส่ีวนไดเ้สยีในธุรกจิที่ท ากบัหน่วยงานของรฐั เช่น 
การจดัซื้อจดัจา้ง หรอืการไดร้บัสมัปทาน เป็นตน้ 

(๓) ผูซ้ึง่ก าลงัด าเนินกจิกรรมใด ๆ ทีม่หีน่วยงานของรฐัเป็นผูค้วบคุมหรอืก ากบั
ดแูล เช่น การประกอบกจิการโรงงาน หรอืธุรกจิหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 

ขอ้ ๘  เจา้หน้าทีข่องรฐัจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจใหบุ้คคลในครอบครวัของตน
รบัของขวญัจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี 
การรบัของขวญัที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวญันัน้มรีาคาหรอืมูลค่าไม่เกิน
จ านวนที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรบั
การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐัตามกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
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๔๐๘ 

ข้อ ๙  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้  
ให้เจา้หน้าที่ของรฐัปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติก าหนดไว้ส าหรบัการรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดจงใจปฏบิตัเิกีย่วกับการใหข้องขวญัหรอื
รบัของขวญัโดยฝ่าฝืนระเบยีบนี้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัเป็นขา้ราชการการเมอืง ใหถ้อืว่าเจา้หน้าทีข่องรฐั
ผูน้ัน้ประพฤตปิฏบิตัไิม่เป็นไปตามคุณธรรมและจรยิธรรม และใหด้ าเนินการตามระเบยีบ
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืง 

(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ด าเนินการใหม้กีารลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ 

 

ข้อ ๑๑  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรฐั ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อ
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรวี่าเจา้หน้าที่ของรฐัผูใ้ดปฏบิตัใินการใหข้องขวญัหรอื
รับของขวัญ ฝ่าฝืนระเบียบนี้  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้เพื่อด าเนินการตามระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิทศันคตใินการประหยดัแก่ประชาชน
ทัว่ไป ในการแสดงความยนิด ีการแสดงความปรารถนาด ีการแสดงการตอ้นรบั หรอืการแสดง
ความเสยีใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัพยายามใช้วิธกีาร
แสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ  
แทนการใหข้องขวญั 

ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าทีเ่สรมิสรา้งค่านิยมการแสดงความยนิด ีการแสดงความ
ปรารถนาดี การแสดงการต้อนรบั หรอืการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็น
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๔๐๙ 

แบบอย่าง แนะน าหรอืก าหนดมาตรการจงูใจทีจ่ะพฒันาทศันคต ิจติส านึก และพฤตกิรรม
ของผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชาใหเ้ป็นไปในแนวทางประหยดั 

 

ขอ้ ๑๓  ใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๔๑๐ 

ค าอธิบาย 

 

การด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 

ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงเป็นผูใ้ชอ้ านาจรฐัในฝ่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิาร 
และเป็นผูค้วบคุมดูแลขา้ราชการหรอืพนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการประจ า 
ในส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานอื่นของรฐั ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงจงึเป็น
ผูม้อี านาจในการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงาน หากการใชอ้ านาจเป็นไป
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติ 
เป็นอย่างมาก ประกอบกบัการด าเนินคดแีก่ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงโดยกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามปกติเกิดความล่าช้าไม่สามารถที่จะน าตัวผู้กระท าความผิด 
มาลงโทษไดท้นัต่อเหตุการณ์ อกีทัง้ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงอาจอาศยัอ านาจทีม่อียู่
ท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินคดีอาญาได้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดตัง้แผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองขึ้นในศาลฎีกา และก าหนดวิธีพิจารณา
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงขึน้มาโดยเฉพาะ เพื่อใหก้ารพจิารณาคดอีาญา
เป็นไปโดยรวดเร็ว มีการพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่มีประสบการณ์  
มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรกซึ่งมบีทบญัญัติรบัรองหลกัการดงักล่าว 
และสอดคล้องกบัทีไ่ดบ้ญัญตัติ่อมาในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
โดยในกรณีที่ ผู้ ด ารงต าแห น่งทางการเมือง  ได้แก่  น ายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ี
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืงอื่น กระท าความผดิ 
ในลกัษณะที่ร ่ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีห่รอืทุจรติต่อหน้าทีต่ามกฎหมายอื่น 
ใหศ้าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงมอี านาจพจิารณาพพิากษา 

เมื่อมีการประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  
ได้มีการบญัญัติเพิ่มเติมให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
มอี านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรอืผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ร ่ารวยผดิปกติ ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรอืใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติ 
แห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย ส าหรบัการจดัตัง้แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมอืงในศาลฎกีา และการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิพีจิารณาคดตีัง้แต่การฟ้องคด ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๑๑ 

การพิจารณ าคดีการอุทธรณ์  จนถึงการบังคับคดี เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๑๒ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย*๑ 

   
 

มาตรา ๑๙๕  ใหม้แีผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงในศาลฎีกา 
โดยองค์คณะผูพ้พิากษาประกอบด้วยผูพ้พิากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้พิพากษา 
ศาลฎีกา ซึ่งไดร้บัคดัเลอืกโดยทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกนิ
เก้าคนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง โดยใหเ้ลอืกเป็นรายคด ี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจพิจารณา
พพิากษาคดตีามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง 

ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงมคี าพพิากษา 

การวนิิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่ ให้ด าเนินการโดย
องค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบดว้ยผูพ้พิากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎีกาหรอืผูพ้พิากษาอาวุโสซึง่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพจิารณาคดนีัน้มาก่อน และไดร้บัคดัเลอืก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนเก้าคน โดยให้เลอืกเป็นรายคดแีละเมื่อองค์คณะของ
ศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนัน้เป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎกีา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองม ี
ค าพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง หรือค าพิพากษานัน้มผีลให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง  
ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่ ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ศาลฎีกา
แผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงมคี าพพิากษา 

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๑๓ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอุทธรณ์ตามวรรคสี ่และการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ตาม
วรรคหา้ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดีอาญา
ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๑๔ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มพีระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดั
สทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกบัมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๗ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อก าหนดวธิพี ิจารณาพพิากษาและการ
อุทธรณ์ค าพพิากษาคดอีาญาของผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทัง้การบังคบัให้
เป็นไปตามค าพิพากษาหรอืค าสัง่ในคดีให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ
รวดเรว็ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่การตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
นี้สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
แลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญขึน้ไว้
โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๑๕ 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) พระราชบญัญัต ิแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบญัญตัิประกอบร ัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวนัที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณา
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงไว้
เป็นอย่างอื่น 

“ศาล” หมายความว่า ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ 

“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า ประธานหรือกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 

“คณะผูไ้ต่สวนอสิระ” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งประธานศาลฎกีาแต่งตัง้เพื่อ
ท าหน้าทีไ่ต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิและท าความเหน็ในกรณีทีม่กีารกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. 

 

มาตรา ๕  นับแต่วนัที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ห้ามมใิห้
ศาลอื่นนอกจากศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงรบัคดทีี่อยู่ใน
อ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไว้พิจารณา
พพิากษา 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๙๙ ก/หน้า ๑/๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๑๖ 

มาตรา ๖  การพจิารณาคดใีหใ้ช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลค้นหาความจรงิไม่ว่า
จะเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในการวนิิจฉัยปัญหาขอ้เทจ็จรงิ ใหศ้าล
รบัฟังพยานหลกัฐานได ้แมว้่าการไต่สวนพยานหลกัฐานนัน้จะมขีอ้ผดิพลาดคลาดเคลื่อน
ไปจากขัน้ตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่
คู่ความในการโต้แย้งคดัค้านพยานหลกัฐานนัน้แล้ว เพื่อให้ได้ข้อเท็จจรงิที่ถูกต้องตรง
ตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั ้น  ทัง้นี้  ตามแนวทางและวิธีการตามข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

การพจิารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเรว็ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา  ทัง้นี้  โดยน าส านวนการ 
ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืของคณะผูไ้ต่สวนอสิระ แล้วแต่กรณี เป็นหลกัใน
การพจิารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ใหศ้าลมอี านาจไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิ
และพยานหลกัฐานเพิม่เตมิได ้

ในการปฏิบตัิหน้าที่ ศาลมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ตลอดจนขอให้ศาลอื่น พนักงานสอบสวน 
หน่วยราชการ หน่วยงานอื่นของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใด
เพื่อประโยชน์แห่งการพจิารณาได ้

ศาลมีอ านาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่มอบหมาย 
ในการใหค้วามช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องศาลทีม่ใิช่การพจิารณาหรอื
พพิากษาคดไีด ้

 

มาตรา ๗  ศาลมอี านาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ ตามที่ประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งบญัญตั ิ

 

มาตรา ๘  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ และมอี านาจออกขอ้ก าหนดเพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ และขอ้ก าหนดอื่นเกี่ยวกบัการด าเนินคดเีพื่อใชแ้ก่การปฏบิตังิานของศาล
ไดเ้ท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

ขอ้ก าหนดตามวรรคหนึ่งเมื่อได้รบัความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
และประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

นอกจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ กระบวนพจิารณา
ในศาลให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว  
ให้น าบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย 
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๔๑๗ 

วธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัติามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   

 
มาตรา ๙  ใหม้แีผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงในศาลฎกีา 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใหป้ระธานศาลฎกีาแต่งตัง้ผูพ้พิากษาในศาลฎกีาซึง่ด ารงต าแหน่ง
ไม่ต ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ผูพ้พิากษาศาลฎีกาจ านวนตามที่เหน็สมควร เป็นผูพ้พิากษาประจ าแผนกคดอีาญาของ 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงในศาลฎีกาเพื่อปฏบิตังิานที่จ าเป็นในระหว่างทีย่งัไม่มอีงค์
คณะผูพ้พิากษาตามมาตรา ๑๑ ส าหรบัคดใีดคดหีนึ่ง 

 

มาตรา ๑๐  ศาลมอี านาจพจิารณาพพิากษาคด ีดงัต่อไปนี้ 
(๑) คดทีี่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะ

ตามที่บญัญตัิไวใ้นกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรอืผู้ว่าการตรวจเงนิ
แผ่นดิน ร ่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติห น้าที่หรือใช้อ านาจ 
ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

(๒) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร ่ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขดัต่อบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 

(๓) คดทีีม่มีูลแห่งคดเีป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งมใิช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) 
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) 
รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อใหห้รอืรบัว่าจะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑) หรอื (๒) 
เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวงิการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่

(๔) คดทีี่บุคคลตาม (๑) หรอืกรรมการ ป.ป.ช. หรอืเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง  
จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ และมพีฤตกิารณ์
อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่งทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิ 
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๔๑๘ 

มาตรา ๑๑  เมื่อมกีารยื่นฟ้องคดตี่อศาล ให้ประธานศาลฎีกาเรยีกประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาโดยเร็ว เพื่อเลอืกผู ้พพิากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ผูพ้พิากษาศาลฎีกาหรอืผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกา จ านวนเก้าคน เป็นองค์คณะผูพ้พิากษา โดยใหเ้ลอืกเป็นรายคด ี

ในกรณีมีเหตุสมควร ผู้พิพากษาคนใดอาจขอถอนตัวจากการได้รบัเลือกเป็น 
องค์คณะผูพ้พิากษาได ้โดยใหแ้ถลงต่อทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎีกาก่อนการลงคะแนน และให้
ทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎีกาลงมตวิ่าจะใหม้กีารถอนตัวหรอืไม่ มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎีกา
ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

การเลอืกองค์คณะผูพ้พิากษาแต่ละคดใีห้ใชว้ธิกีารลงคะแนนลบั ใหผู้พ้พิากษา
ซึง่ไดร้บัคะแนนสงูสุดเรยีงลงไปตามล าดบัจนครบจ านวนเกา้คนเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นองค์
คณะผู้พิพากษาส าหรบัคด ีถ้ามผีู ้ได ้รบัคะแนนเท่ากนัในล าดบัใดอนัเป็นเหตุให ้มี 
ผูไ้ด้รบัเลอืกเกินจ านวนดงักล่าว ให้ประธานศาลฎกีาจบัสลากว่าผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก 

ผู้พิพากษาซึ่งได้รบัเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษามีหน้าที่และอ านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีจนกว่าจะสิ้นสุดหน้าที่และอ านาจตามพระราชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ และระหว่างการพจิารณาพพิากษาคดนีัน้ ห้ามมใิห้มคี าสัง่ให้ผู้พิพากษา 
ผูน้ัน้ไปท างานทีอ่ื่นนอกศาลฎกีา 

ในกรณีทีผู่พ้พิากษาคนใดในองค์คณะผู้พพิากษาพน้จากหน้าทีต่ามมาตรา ๑๒ 
หรือม เีหต ุส ุดวสิยัหร ือเหต ุจ า เป็นอื ่นอนัมอิาจก ้าวล่วงได ้ท าให ้ผู ้พ พิ ากษานั น้ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ด าเนินการเลอืกผู้พพิากษาเขา้มาแทนที่ให้ครบจ านวน
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามวรรคหนึ่ง โดยผู้พิพากษาซึ่งได้รบัเลอืกนัน้ ให้มอี านาจ
เช่นเดียวกับผู้พิพากษาอื่นในองค์คณะผู้พิพากษาที่ตนเข้าแทนที่และมีอ านาจตรวจ
ส านวน ท าความเหน็ในการวนิิจฉัยคด ีและลงลายมอืชื่อในค าสัง่ทีเ่ป็นการวนิิจฉัยชี้ขาด
คดหีรอืค าพพิากษาได ้

ในกรณีมเีหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ าเป็นอื่นอนัมอิาจกา้วล่วงไดท้ าใหผู้พ้พิากษาคน
ใดในองค์คณะผู ้พ ิพากษาไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในวนันัดเป็นการชัว่คราว และ 
ผู้พิพากษาในองค์คณะผูพ้พิากษาคงเหลอืไม่น้อยกว่าเจด็คน ใหถ้ือว่าผูพ้พิากษาเท่าทีม่ี
อยู่เป็นองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีต่อไปได้ เว้นแต่การท าค าสัง่ที่เป็นการวินิจฉัย 
ชีข้าดคดหีรอืค าพพิากษา 

การเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งได้รบัเลือกเป็นองค์คณะ 
ผู้พิพากษาไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่ผู้นัน้จะ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นองคค์ณะผูพ้พิากษาต่อไป 
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๔๑๙ 

ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง องค์คณะผู้พิพากษา 
ซึ่งได้รบัเลอืกในการประชุมดงักล่าว ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พพิากษามอบหมาย 
ให้ปฏิบตัิหน้าที่มีสิทธไิด้รบัเบี้ยประชุม หรอืค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที ่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
ศาลยุตธิรรมก าหนด 

 

มาตรา ๑๒  ผูพ้พิากษาในองคค์ณะผูพ้พิากษาย่อมพน้หน้าทีใ่นคด ีเมื่อ 

(๑) พน้จากการเป็นขา้ราชการตุลาการ 

(๒) ไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปด ารงต าแหน่งทีศ่าลอื่น 

(๓) ถอนตัวเนื่องจากการคดัค้านผู้พิพากษา และองค์คณะผู้พิพากษามคี าสัง่
ยอมรบัตามค าคดัคา้นในมาตรา ๑๓ 

(๔) มเีหตุสมควรและไดร้บัอนุญาตจากทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาใหถ้อนตวัได ้

 

มาตรา ๑๓  หากคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะคดัค้านผู้พิพากษาคนใดซึ่งได้รบั
เลอืกเป็นผู้พพิากษาในองค์คณะผูพ้พิากษา เนื่องจากมเีหตุอนัจะคดัคา้นผู้พพิากษาได ้
ใหย้ื่นค ารอ้งต่อศาลก่อนเริม่การไต่สวนพยานหลกัฐาน  ในการน้ี ใหอ้งค์คณะผูพ้พิากษา
ไต่สวนตามทีเ่หน็สมควรแล้วมคี าสัง่ยอมรบัหรอืยกค าคดัคา้น ค าสัง่นี้เป็นทีสุ่ด และใหน้ า
บทบญัญัติว่าด้วยการคดัค้านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

การคดัคา้นผูพ้พิากษาจะกระท ามไิด ้หากได้เริม่การไต่สวนพยานหลกัฐานไปแล้ว 
เวน้แต่ผูค้ดัคา้นสามารถแสดงต่อศาลไดว้่ามเีหตุสมควรทีท่ าใหไ้ม่สามารถคดัคา้นไดก้่อนนัน้ 

 

มาตรา ๑๔  ให้องค์คณะผู้พิพากษาเลอืกผู้พพิากษาคนหนึ่งในจ านวนเก้าคน
เป็นผูพ้พิากษาเจา้ของส านวน 

ผูพ้พิากษาเจา้ของส านวนมอี านาจด าเนินการตามมตขิององค์คณะผูพ้พิากษา 
และเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากผู้พพิากษาในองค์คณะผู้พพิากษาอกีสองคน มอี านาจ
ออกค าสัง่ใด ๆ ทีม่ไิดเ้ป็นการวนิิจฉยัชีข้าดคดไีด ้

 

มาตรา ๑๕  ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนพยานหลกัฐานต่อเนื่อง
ติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่จะมเีหตุสุดวิสยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นอนั 
มอิาจกา้วลว่งได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๒๐ 

มาตรา ๑๖  ถ้าอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทัง้บุคคล 
ทีเ่กี่ยวขอ้งในคดเีกรงว่าพยานหลกัฐานทีอ่าจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสูญหายหรอืยาก
แก่การน ามาไต่สวนในภายหลงั บุคคลดงักล่าวอาจยื่นค ารอ้งต่อศาลขอใหม้คี าสัง่ไต่สวน
พยานหลกัฐานนัน้ไวท้นัทไีด ้

ในกรณีที่มีการยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งก่อนอยัการสูงสุดหรอืคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง ใหผู้พ้พิากษาประจ าแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงใน
ศาลฎีกาตามมาตรา ๙เป็นผู้พิจารณา  ทั ้งนี้  พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
พยานหลกัฐานดงักล่าวใหร้บัฟังเป็นพยานหลกัฐานได ้

 

มาตรา ๑๗  เมื่อศาลประทับรบัฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๐ (๑) กรรมการ ป.ป.ช. หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั หยุดปฏิบตัิหน้าที่จนกว่าจะม ี
ค าพพิากษา เวน้แต่ศาลจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่ศาลมีค าพพิากษาให้ผูใ้ดพ้นจากต าแหน่ง หรอืค าพิพากษานัน้มผีล 
ให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามหมวด ๖ อุทธรณ์ หรือไม่ ให้ผู้นัน้ 
พน้จากต าแหน่งตัง้แต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษาหรอืวนัทีห่ยุดปฏบิตัหิน้าที ่

 

มาตรา ๑๘  ในระหว่างพิจารณา ศาลมีอ านาจมอบหมายให้ผู้พิพากษา 
ซึ่งปฏิบตัหิน้าทีใ่นศาลฎีกาท าหน้าที่ช่วยเหลอืศาลในการด าเนินคดตีามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการ
พจิารณาคด ี

(๒) ด าเนินการและจดัท ารายงานเกีย่วกบัคดตีามทีศ่าลมคี าสัง่ 

(๓) ช่วยเหลอืศาลในการบนัทกึค าพยาน 

(๔) ปฏบิตัิหน้าทีอ่ื่นตามบทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
หรอืตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎกีาในการท าหน้าทีช่่วยเหลอืนัน้ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้พพิากษาซึ่งปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นศาลฎกีาใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ก าหนดของประธานศาลฎกีา 
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๔๒๑ 

มาตรา ๑๙  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
หรอืในกฎหมายอื่นทีบ่ทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้น ามาใชบ้งัคบั 
หรอืในขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา หรอืตามทีศ่าลก าหนด เมื่อศาลเหน็สมควรหรอื
เมื่อคู่ความมีค าขอ ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์แห่ง 
ความยุตธิรรม 

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องทางวิธีพิจารณาเกิดขึ้น ศาลอาจสัง่ให้
คู่ความซึ่งด าเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง ด าเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรก าหนด  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุตธิรรม 

 

มาตรา ๒๐  การท าค าสัง่ที่ เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคด ี 
ให้ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคนท าความเห็นในการวนิิจฉัยคดเีป็นหนังสือ
โดยสงัเขป พรอ้มทัง้ตอ้งแถลงดว้ยวาจาต่อทีป่ระชมุ และใหท้ีป่ระชุมปรกึษาหารอืร่วมกนั
ก่อนแล้วจึงลงมติโดยให้ถือมติตามเสียงข้างมาก  ในการนี้  องค์คณะผู้พิพากษา 
อาจมอบหมายใหผู้้พพิากษาคนใดคนหนึ่งในองค์คณะผู้พพิากษาเป็นผู้จดัท าค าสัง่หรอื
ค าพพิากษาตามมตนิัน้กไ็ด ้

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีตามวรรคหนึ่ งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ 
ตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎกีา 

ค าสัง่ที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือค าพิพากษาของศาล ให้เปิดเผยโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ส่วนความเหน็ในการวนิิจฉยัคดขีองผูพ้พิากษาในองคค์ณะ
ผูพ้พิากษาทุกคน ใหเ้ปิดเผยตามวธิกีารในขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 

 

มาตรา ๒๑  ค าสัง่ทีเ่ป็นการวนิิจฉัยชี้ขาดคดหีรอืค าพพิากษาของศาล อย่างน้อย
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อคู่ความทุกฝ่าย 

(๒) เรื่องทีถู่กกล่าวหา 

(๓) ขอ้กล่าวหาและค าใหก้าร 

(๔) ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการพจิารณา 

(๕) เหตุผลในการวนิิจฉยัทัง้ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 

(๖) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีย่กขึน้อา้งองิ 

(๗) ค าวนิิจฉยัคด ีรวมทัง้การด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง ถา้ม ี
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๔๒๒ 

มาตรา ๒๒  เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องจับกุมหรือคุมขงัผู้ถูกกล่าวหาหรือ
จ าเลยเน่ืองจากมหีลกัฐานตามสมควรว่าผู้นัน้น่าจะไดก้ระท าความผดิอาญาและมเีหตุอนั
ควรเชื่อว่าผู้นัน้จะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตราย
ประการอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้ไต่สวนอิสระ หรอือยัการสูงสุดอาจรอ้งขอต่อ
ศาลเพื่อใหศ้าลออกหมายจบัหรอืหมายขงัผูน้ัน้ได ้

ในกรณีทีม่กีารฟ้องคดแีลว้ ไม่ว่าจะมกีารคุมขงัจ าเลยมาก่อนหรอืไม่ ใหอ้งค์คณะ
ผูพ้พิากษาพจิารณาถงึเหตุอนัควรคุมขงัจ าเลย และมคี าสัง่ตามทีเ่ห็นสมควรหรอืปล่อย
ชัว่คราวจ าเลยนัน้ได ้

 

หมวด ๒ 

การด าเนินคดอีาญา 

   
 

มาตรา ๒๓  ผูม้อี านาจฟ้องคดอีาญาตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ไดแ้ก่ 
(๑) อยัการสงูสุด 

(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติก าหนด 

 

มาตรา ๒๔  ในการฟ้องคดอีาญาส าหรบัการกระท าอนัเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งอยู่ในอ านาจของศาล ใหศ้าลรบัพจิารณาพพิากษา
ขอ้หาความผดิบทอื่นไวด้ว้ย 

ในกรณีทีพ่บว่าศาลอื่นรบัฟ้องคดใีนขอ้หาความผดิอาญาบทอื่นจากการกระท า
ความผดิกรรมเดียวกบัการกระท าความผิดตามที่มีการยื่นฟ้องคดตีามพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใหอ้งค์คณะผูพ้พิากษาแจง้ไปยงัศาลอื่นทีร่บัฟ้องดงักล่าวเพื่อให้
โอนคดีดังกล่าวมายังศาลต่อไป หรือศาลอื่นจะขอโอนคดีดังกล่าวมายังศาลเองก็ได ้ 
และใหถ้อืว่ากระบวนพจิารณาทีไ่ดด้ าเนินการไปแล้วในศาลอื่นก่อนมคี าพพิากษาไม่เสยีไป 
เวน้แต่องคค์ณะผูพ้พิากษาจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 
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๔๒๓ 

มาตรา ๒๕  ในการด าเนินคดอีาญาตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
เมื่อไดย้ื่นฟ้องคดตี่อศาลแลว้ ใหอ้ายุความสะดุดหยุดลง 

ในกรณีผูถู้กกล่าวหาหรอืจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดหีรอืระหว่าง
การพิจารณาคดขีองศาล มใิห้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรอืจ าเลยหลบหนีรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของอายุความ 

ในกรณีมคี าพพิากษาถงึที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่าง
ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหล้งโทษ มใิหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๖  ฟ้องต้องท าเป็นหนังสอืและมขีอ้ความตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๕๘ 
แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มขีอ้ความทีเ่ป็นการกล่าวหาเกี่ยวกบัการ
ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรอืใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ
หรือกฎหมาย และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท าความผิด พร้อมทัง้ชี้ช่อง
พยานหลกัฐานใหช้ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะด าเนินกระบวนพจิารณาไต่สวนขอ้เทจ็จรงิต่อไปได ้

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๗ ในวนัยื่นฟ้องให้จ าเลยมาหรอืคุมตวัมาศาล และใหโ้จทก์
ส่งส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี  
พรอ้มส าเนาอิเลก็ทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการพจิารณาและรวมไว้ในส านวน  
ทัง้นี้ ศาลอาจไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

กรณีทีศ่าลเหน็ว่าฟ้องไม่ถูกตอ้ง ใหศ้าลมคี าสัง่ใหโ้จทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้ง 

การฟ้องคดอีาญาตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ไม่ตอ้งไต่สวนมลูฟ้อง 

 

มาตรา ๒๗  ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล  
และอยัการสูงสุดหรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. มหีลกัฐานแสดงต่อศาลว่าไดเ้คยมกีารออก
หมายจบัผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยงัไม่ได้ตวัมา หรอืเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจาก
การประวงิคด ีหรอืไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มเีหตุแก้ตวัอนัควร ใหศ้าลประทบัรบัฟ้องไว้
พจิารณาได ้แมจ้ะไม่ปรากฏผูถู้กกล่าวหาต่อหน้าศาล 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๒๔ 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ศาลประทบัรบัฟ้องไว้ตามมาตรา ๒๗ และศาลได้ส่ง
หมายเรยีกและส าเนาฟ้องให้จ าเลยทราบโดยชอบแล้ว แต่จ าเลยไม่มาศาล ให้ศาลออก
หมายจบัจ าเลย และใหผู้ม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามหรอืจบักุมจ าเลยรายงานผลการ
ตดิตามจบักุมเป็นระยะตามทีศ่าลก าหนด 

ในกรณีที่ได้ออกหมายจบัจ าเลยและได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  
แต่ไม่สามารถจบัจ าเลยไดภ้ายในสามเดอืนนับแต่ออกหมายจบั ใหศ้าลมอี านาจพจิารณาคดี
ไดโ้ดยไม่ต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย แต่ไม่ตดัสทิธจิ าเลยทีจ่ะตัง้ทนายความมาด าเนินการ
แทนตนได ้

บทบญัญตัมิาตรานี้ไม่เป็นการตดัสทิธจิ าเลยที่จะมาศาลเพื่อต่อสูค้ดใีนเวลาใด
ก่อนทีศ่าลจะมคี าพพิากษา แต่การมาศาลดงักล่าวไม่มผีลให้การไต่สวนและการด าเนิน
กระบวนพจิารณาทีไ่ดท้ าไปแลว้ตอ้งเสยีไป 

 

มาตรา ๒๙  ในคดีที่ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๒๘ และม ี
ค าพพิากษาว่าจ าเลยกระท าความผดิ ถ้าภายหลงัจ าเลยมพียานหลกัฐานใหม่ที่อาจท าให้
ขอ้เท็จจรงิเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคญั จ าเลยจะมาแสดงตนต่อศาลและยื่นค าร้องต่อ
ศาลเพื่อขอให้รื้อฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ได ้แต่ต้องยื่นเสยีภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ศาล 
มคี าพิพากษา และให้ศาลมีอ านาจสัง่รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร 
ค าสัง่ของศาลในกรณีเช่นนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีที่ศาลสัง่รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่  ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๑  
แต่ผูพ้พิากษาในองคค์ณะผูพ้พิากษาตอ้งไม่เคยพจิารณาคดนีัน้มาก่อน 

การรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ไม่มีผลให้การไต่สวนและการด าเนินกระบวน
พจิารณาทีไ่ดท้ าไปแลว้ตอ้งเสยีไป 

การด าเนินการในการรื้อฟ้ืนคดขีึ้นพจิารณาใหม่ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

 

มาตรา ๓๐  เมื่อศาลประทบัรบัฟ้องแล้ว หา้มมใิห้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่
จะไดค้วามว่าหากไม่อนุญาตใหถ้อนฟ้องจะกระทบกระเทอืนต่อความยุตธิรรม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๒๕ 

มาตรา ๓๑  การพจิารณาและไต่สวนพยานหลกัฐานใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่
มคีวามจ าเป็นเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะส าคญั ใหศ้าลมคี าสัง่ใหพ้จิารณาเป็นการลบัได ้

เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อใหก้ารพจิารณาเป็นไปโดยไม่ชกัช้า ศาลมอี านาจ
ไต่สวนพยานหลกัฐานลบัหลงัจ าเลยได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) จ าเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลกัฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วย
หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นอนัมอิาจก้าวล่วงได ้เมื่อจ าเลยมทีนายและจ าเลยไดร้บัอนุญาตจาก
ศาลทีจ่ะไม่มาฟังการพจิารณาและสบืพยาน 

(๒) จ าเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จ ัดการหรือผู้แทนของ 
นิตบิุคคลนัน้แลว้แต่ยงัจบัตวัมาไม่ได ้

(๓) จ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไป และศาลได้ออกหมายจับ
แลว้แต่ยงัจบัตวัมาไม่ได ้

(๔) ในระหว่างพจิารณาหรอืไต่สวน ศาลมคี าสัง่ใหจ้ าเลยออกจากหอ้งพจิารณา
เพราะเหตุขดัขวางการพจิารณา หรอืจ าเลยออกไปจากหอ้งพจิารณาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต
จากศาล 

(๕) จ าเลยทราบวนันัดแล้วไม่มาศาลโดยไม่มเีหตุอนัสมควร หรอืศาลเห็นว่า
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจ าเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานใดในนัดนัน้โดย 
ไม่เลื่อนคด ี

กรณีตาม (๓) ในกรณีที่ต้องมกีารส่งหนังสือ ค าสัง่ หรอืหมายอาญาของศาล  
ใหส่้งไปยงัทนายความของจ าเลยแทน 

 

มาตรา ๓๒  ในการด าเนินคดอีาญาตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
ผูถู้กกล่าวหาหรอืจ าเลยซึ่งหลบหนีไปในระหว่างไดร้บัการปล่อยชัว่คราวต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และถ้าเป็นการ
หลบหนีไปในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลอาจมีค าสัง่ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ตดิตามหรอืจบักุมจ าเลยรายงานผลภายในระยะเวลาทีศ่าลเหน็สมควร 

ความผดิตามวรรคหนึ่งไม่ระงบัไปเพราะเหตุทีค่ดขีองผูถู้กกล่าวหาหรอืจ าเลยนัน้
มกีารสัง่ไม่ฟ้อง ยกฟ้อง จ าหน่ายคด ีหรอืถอนฟ้อง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๒๖ 

มาตรา ๓๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ เมื่อศาลประทับรบัฟ้องแล้ว ให้ศาลส่ง
ส าเนาฟ้องแก่จ าเลย และนัดคู่ความมาศาลในวนัพจิารณาครัง้แรก 

นับแต่วนัที่จ าเลยได้รบัส าเนาฟ้อง ให้จ าเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดส าเนา
เอกสารในส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในวนัพจิารณาครัง้แรก เมื่อจ าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจ าเลย
จริง ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระท าผิดจรงิหรือไม่ จะให้การต่อสู้
อย่างไรบ้าง ค าให้การของจ าเลยให้บันทึกไว้ ถ้าจ าเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้ และ 
ถ้าจ าเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาลก าหนดวนัตรวจพยานหลกัฐานโดยให้
โจทกจ์ าเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั ในกรณีทีจ่ าเลยมไิดม้าศาลในวนัพจิารณา
ครัง้แรกไม่ว่าดว้ยเหตุใด ใหถ้อืว่าจ าเลยใหก้ารปฏเิสธ 

ในคดีที่จ าเลยให้การรบัสารภาพตามฟ้อง แม้ข้อหาที่จ าเลยรบัสารภาพนัน้
กฎหมายก าหนดอตัราโทษอย่างต ่าให้จ าคุกน้อยกว่าห้าปี หรอืโทษสถานที่เบากว่านัน้ 
ศาลอาจเรียกพยานหลกัฐานมาไต่สวนต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระท า
ความผดิจนกว่าจะพอใจว่าจ าเลยกระท าความผดิจรงิกไ็ด ้

 

มาตรา ๓๔  ใหโ้จทก์จ าเลยยื่นบญัชรีะบุพยานต่อศาลพรอ้มส าเนาในจ านวนที่
เพยีงพอกอ่นวนัพจิารณาตรวจพยานหลกัฐานไม่น้อยกว่าเจด็วนั 

การยื่นบญัชรีะบุพยานเมื่อล่วงพน้ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจะกระท าไดต้่อเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตจากองค์คณะผูพ้พิากษา เมื่อมเีหตุสมควรแสดงได้ว่าไม่สามารถทราบถึง
พยานหลกัฐานนัน้ หรือเป็นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรอืเพื่อให้
โอกาสแก่จ าเลยในการต่อสูค้ด ี

 

มาตรา ๓๕  ในวนัตรวจพยานหลกัฐาน ให้โจทก์จ าเลยส่งพยานเอกสารและ
พยานวตัถุต่อศาลเพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค าสัง่เป็น
อย่างอื่น เนื่ องจากสภาพและความจ าเป็นแห่ งพยานหลักฐานนั ้น หลังจากนั ้นให้
โจทกจ์ าเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลกัฐานต่อองคค์ณะผูพ้พิากษา 

เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจรงิ แม้จ าเลยจะมไิด้ยื่นบญัชรีะบุพยานตาม
มาตรา ๓๔ หรอืมไิดส่้งพยานเอกสารและพยานวตัถุต่อศาลตามวรรคหนึ่ง เพราะเหตุที่
จ าเลยไม่มาศาลและไม่มีทนายความ หรือแม้โจทก์จ าเลยจะมิได้มีก ารโต้แย้ง
พยานหลักฐานไว้ หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐานภายหลงัวนัตรวจพยานหลักฐาน  
องคค์ณะผูพ้พิากษาจะไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพิม่เตมิกไ็ด ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๒๗ 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ต้องมกีารไต่สวน ให้องค์คณะผู้พพิากษาก าหนดวนัเริม่
ไต่สวนโดยแจง้ใหโ้จทกจ์ าเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนั 

 

มาตรา ๓๗  ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใด
อ้างหรอืที่ศาลเรยีกมาเอง ใหอ้งค์คณะผู้พพิากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจง้
ให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั น้
โดยวิธีแถลงด้วยตนเอง หรือตอบค าถามศาล ศาลอาจถามพยานเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิใด 
ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัคดแีม้จะไม่มคีู่ความฝ่ายใดยกขึน้อ้างกต็าม แล้วจงึอนุญาตใหคู้่ความ
ถามพยานเพิม่เตมิ 

การถามพยานตามวรรคหนึ่ง จะใชค้ าถามน าตามทีศ่าลเหน็สมควรกไ็ด ้

หลงัจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแลว้ หา้มมใิหคู้่ความฝ่ายใดถามพยาน
อกี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากศาล 

 

มาตรา ๓๘  บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการศาลยุตธิรรมก าหนด 

(๑) พยานบุคคลทีศ่าลเรยีกมาเองตามมาตรา ๓๗ 

(๒) บุคคลซึ่งมาใหถ้อ้ยค า และบุคคลหรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตามมาตรา ๖ 
วรรคสาม และวรรคสี ่

(๓) ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญทีศ่าลขอใหม้าใหค้วามเหน็ตามมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๓๙  ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพจิารณาพพิากษาคดไีด ้แต่ต้องแจง้ใหคู้่ความทุกฝ่ายทราบ และใหโ้อกาส
คู่ความตามสมควร ในอนัที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้
ความเหน็โตแ้ยง้หรอืเพิม่เตมิความเหน็ของผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าว 

 

มาตรา ๔๐  เมื่อการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น โจทก์จ าเลยมีสทิธแิถลง 

ปิดคดขีองตนภายในเวลาที่ศาลก าหนด แล้วให้องค์คณะผู้พพิากษามคี าพพิากษาและ 

ใหอ้่านค าพพิากษาในศาลโดยเปิดเผยภายในสามสบิวนันับแต่วนัเสรจ็การพจิารณา 

ในกรณีที่ศาลนัดฟังค าพิพากษาหรือค าสัง่ตามวรรคหนึ่ง แต่จ าเลยที่ทราบ
นัดโดยชอบแลว้ไม่มาฟังค าพพิากษาหรอืค าสัง่ ใหศ้าลอ่านค าพพิากษาหรอืค าสัง่ลบัหลงั
จ าเลยได ้และใหถ้อืว่าจ าเลยไดฟั้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้แลว้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๒๘ 

ในการพิจารณาคดตีามมาตรา ๒๘ วรรคสอง เมื่อศาลนัดฟังค าพพิากษาหรอื
ค าสัง่ ให้ปิดประกาศแจ้งการนัดฟังค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้ ณ ภูมลิ าเนา หรือที่อยู่ที่
ปรากฏตามหลกัฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของจ าเลย 
หรอืวธิกีารอื่นใดตามทีศ่าลเหน็สมควร และใหถ้อืว่าจ าเลยทราบนดัโดยชอบแลว้ 

 

มาตรา ๔๑  ให้ถือว่าพยานบุคคลในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ เป็นพยานที่อาจได้รบัการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองพยานในคดอีาญา 

 

มาตรา ๔๒  การริบทรพัย์สินในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ไม่ว่าโจทก์จะมคี าขอหรอืไม่ก็ตาม นอกจากศาลจะมอี านาจรบิทรพัย์สนิ
ตามกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะแลว้ ใหศ้าลมอี านาจสัง่ใหร้บิทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
เวน้แต่เป็นทรพัยส์นิของผูอ้ื่นซึง่มไิดรู้เ้หน็เป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ 

(๑) ทรพัยส์นิทีบุ่คคลไดใ้ชห้รอืมไีวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผดิ 

(๒) ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การกระท าความผดิ หรอืจากการเป็นผูใ้ช้ ผูส้นับสนุน หรอืผูโ้ฆษณาหรอืประกาศใหผู้อ้ื่น
กระท าความผดิ 

(๓) ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงนิได้ที่บุคคลได้มาจาก
การจ าหน่าย จ่าย โอน ดว้ยประการใด ๆ ซึง่ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ตาม (๑) หรอื (๒) 

(๔) ดอกผลหรอืประโยชน์อื่นใดอนัเกดิจากทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ตาม (๑) (๒) 
หรอื (๓) 

ในการที่ศาลจะมีค าสัง่ริบทรัพย์สินตาม (๑) ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่
พฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแห่งการกระท าความผดิ รวมทัง้โอกาสทีจ่ะน าทรพัย์สนินัน้
ไปใชใ้นการกระท าความผดิอกี 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามวีธิกีารอื่นที่จะท าให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรพัย์สินตาม 
(๑) ในการกระท าความผดิได้อีกต่อไป ให้ศาลมอี านาจสัง่ให้ด าเนินการตามวธิกีาร
ดงักล่าวแทนการรบิทรพัยส์นิ 

หากการด าเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล ศาลจะมคี าสัง่รบิทรพัย์สนินัน้ใน
ภายหลงักไ็ด ้
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๔๒๙ 

มาตรา ๔๓  การด าเนินคดตีามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ไม่ว่า
โจทก์จะมีค าขอหรือไม่ก็ตาม บรรดาทรพัย์สินดังต่อไปนี้ให้ริบเสียทัง้สิ้น เว้นแต่เป็น
ทรพัยส์นิของผูอ้ื่นซึง่มไิดรู้เ้หน็เป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ 

(๑) ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงนิไดท้ี่บุคคลไดใ้ห ้ขอให ้
หรอืรบัว่าจะใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวงิการ
กระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่

(๒) ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงนิได้ที่เจา้หน้าที่ของรฐั
ไดม้าจากการกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที ่หรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรอืความผดิในลกัษณะเดียวกันตาม
กฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติหรอืตามกฎหมายอื่น 

(๓) ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงนิได้ทีไ่ดใ้ห ้ขอให้ หรอื
รบัว่าจะใหเ้พื่อจูงใจบุคคลใหก้ระท าความผดิ หรอืเพื่อเป็นรางวลัในการที่บุคคลไดก้ระท า
ความผดิ 

(๔) ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นราคาเงนิได้ที่บุคคลได้มาจาก
การจ าหน่าย จ่าย โอนดว้ยประการใด ๆ ซึง่ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรอื (๓) 

(๕) ดอกผลหรอืประโยชน์อื่นใดอนัเกดิจากทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ตาม (๑) (๒) 
(๓) หรอื (๔) 

 

มาตรา ๔๔  ในการพพิากษาคดหีรอืภายหลงัจากนัน้ ถ้าความปรากฏแก่ศาลเอง 
หรือความปรากฏตามค าขอของโจทก์ว่า สิ่งที่ศาลจะสัง่ริบหรือได้สัง่ริบ โดยสภาพ 
ไม่สามารถส่งมอบได ้สูญหาย หรอืไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรอื
ได้มกีารน าสิง่นัน้ไปรวมเขา้กบัทรพัย์สนิอื่น หรอืไดม้กีารจ าหน่าย จ่าย โอนสิง่นัน้ หรอื
การตดิตามเอาคนืจะกระท าไดโ้ดยยากเกนิสมควร หรอืมเีหตุสมควรประการอื่น ศาลอาจ
ก าหนดมูลค่าของสิง่นัน้โดยค านึงถงึราคาทอ้งตลาดในวนัทีศ่าลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ 
และสัง่ใหผู้ม้หีน้าทีต่้องส่งสิง่ทีศ่าลสัง่รบิช าระเป็นเงนิแทนตามมูลค่าดงักล่าวภายในเวลา
ทีศ่าลก าหนด 

การก าหนดมูลค่าตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มกีารน าไปรวมเขา้กับทรพัย์สนิอื่น 
หรอืในกรณีมูลค่าของทรพัย์สนิทีไ่ดม้าแทนต ่ากว่าราคาทอ้งตลาดของสิง่ที่ศาลสัง่รบิใน
วนัทีม่กีารจ าหน่าย จ่าย โอนสิง่นัน้ ให้ศาลก าหนดโดยค านึงถงึสดัส่วนของทรพัย์สนิที่มี
การรวมเขา้ดว้ยกนันัน้ หรอืมลูค่าของทรพัยส์นิทีไ่ดม้าแทนสิง่นัน้ แลว้แต่กรณี 
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๔๓๐ 

ในการสัง่ให้บุคคลช าระเงินตามวรรคหนึ่ง ศาลจะก าหนดให้ผู้นัน้ช าระเงิน
ทัง้หมดในคราวเดยีวหรอืจะใหผ้่อนช าระก็ได ้โดยค านึงถงึความเหมาะสมและเป็นธรรม
แก่กรณี และถา้ผูน้ัน้ไม่ช าระหรอืช าระไม่ครบถว้นตามจ านวนและภายในระยะเวลาทีศ่าล
ก าหนด ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดตามอัตราที่ศาลก าหนด และให้ศาลมี
อ านาจสัง่ใหบ้งัคบัคดเีอาแก่ทรพัยส์นิอื่นของบุคคลนัน้ไดไ้ม่เกนิจ านวนเงนิทีย่งัคา้งช าระ 

 

หมวด ๓ 

การด าเนินคดรีอ้งขอใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ 

   
 

มาตรา ๔๕  ในการพจิารณาพพิากษาคดรีอ้งขอใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะเหตุร ่ารวยผดิปกต ิใหน้ าบทบญัญตัใินหมวด ๒ การด าเนินคดอีาญา เวน้แต่มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ เฉพาะบทบัญญัติที่ก าหนดให้ในวนัยื่นฟ้องให้จ าเลยมาหรือ 

คุมตวัมาศาล มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
วรรคสาม และวรรคสี ่มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๖  ค าร้องขอให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากจะต้องระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาร ่ารวย
ผดิปกตแิล้ว จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สนิและสถานที่ตัง้ของทรพัย์สนิที่
ขอให้ตกเป็นของแผ่นดนิ ชื่อและที่อยู่ของผูค้รอบครองหรอืมชีื่อเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์
ในขณะยื่นค ารอ้งดว้ย 

 

มาตรา ๔๗  เมื่อได้ร ับค าร้องขอให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ ให้ศาล
ประกาศค ารอ้งดงักล่าวในทีเ่ปิดเผยตามวธิกีารในขอ้ก าหนดของประธานศาลฎกีา 

บุคคลภายนอกอาจรอ้งคดัคา้นเขา้มาในคดไีด ้แต่ตอ้งกระท าก่อนศาลมคี าพพิากษา 

 

มาตรา ๔๘  ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่าทรพัย์สนิที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มไิดเ้กดิจากการร ่ารวยผดิปกต ิผูน้ัน้มภีาระการพสิจูน์ต่อศาล 

ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรพัย์สินที่ร้องขอให้ 
ตกเป็นของแผ่นดนิมไิดเ้กดิจากการร ่ารวยผดิปกต ิให้ศาลสัง่ใหท้รพัยส์นินัน้ตกเป็นของ
แผ่นดนิ 

ในกรณีผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จดัการมรดก ให้ศาลค านึงถึง
ความสามารถในการพสิจูน์ของบุคคลดงักล่าว และพจิารณาพพิากษาตามทีเ่หน็ว่าเป็นธรรม 
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๔๓๑ 

หมวด ๔ 

การด าเนินคดตี่อกรรมการ ป.ป.ช. 
   

 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่มกีารกล่าวหาตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญ ว่ากรรมการ 
ป.ป.ช. ผู้ใดมีพฤติการณ์ร ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 

ใช้อ านาจขดัต่อบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง และประธานรฐัสภาเห็นว่ามีเหตุอนัควรสงสยัว่า 

มกีารกระท าตามทีถู่กกล่าวหาและเสนอเรื่องมายงัประธานศาลฎีกา ใหป้ระธานศาลฎีกา
พจิารณาตัง้คณะผูไ้ต่สวนอสิระตามมาตรา ๕๐ เพื่อด าเนินการไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิและ
ท าความเหน็เกีย่วกบัขอ้กล่าวหาดงักล่าว 

 

มาตรา ๕๐  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระที่ประธานศาลฎีกาแต่งตัง้ ประกอบด้วย
บุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ทีค่ดัเลอืกจากผู้ซึ่งมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง และ 

มคีวามซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ โดยใหแ้ต่งตัง้จากขา้ราชการอยัการทีด่ ารงต าแหน่ง
ไม่ต ่ากว่าอธิบดีอยัการ หรอือยัการอาวุโสที่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดีอยัการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีอย่างน้อยหนึ่งคน ส าหรบัจ านวนที่เหลอืให้คดัเลอืกจากบุคคล 

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๒ ตามความ
เหมาะสมแห่งคด ี

 

มาตรา ๕๑  ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะผูไ้ต่สวนอสิระต้องเป็นผูม้สีญัชาตไิทยโดย
การเกดิซึ่งมอีายุไม่ต ่ากว่าสีส่บิหา้ปีในวนัแต่งตัง้ และต้องมคุีณสมบตัิอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดผีูพ้ิพากษาหรอื
อธบิดอียัการมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๒) รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วน
ราชการทีเ่ทยีบเท่ามาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 

(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี และยงัมผีลงานทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ 
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๔๓๒ 

(๕) เป็นหรอืเคยเป็นผู ้ประกอบวชิาชพีที่มกีฎหมายรบัรองการประกอบ
วชิาชพี โดยประกอบวชิาชพีอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สบิปี
นับถงึวนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ และไดร้บัการรบัรองการประกอบวชิาชพีจากองคก์รวชิาชพีนัน้ 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ทางด้านการบรหิาร การเงนิ 
การคลงั การบญัช ีหรอืการบรหิารกจิการวสิาหกจิในระดบัไม่ต ่ากว่าผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัมหาชนจ ากดัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี 

(๗) เคยเป็นผูด้ ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๖) รวมกนัไม่น้อยกว่า
สบิปี 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหน้ับถงึวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 

มาตรา ๕๒  ผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นคณะผู้ไต่สวนอิสระต้องไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๓) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๕) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๖) อยู่ระหว่างถูกระงบัการใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการชัว่คราวหรอืถูกเพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๗) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 

(๘) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิเพราะทุจรติ
ต่อหน้าที ่หรอืถอืว่ากระท าการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๙) เคยต้องค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลอนัถึงที่สุดให้ทรพัย์สินตกเป็นของ
แผ่นดนิเพราะร ่ารวยผดิปกต ิหรอืเคยต้องค าพพิากษาอนัถึงทีสุ่ดใหล้งโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผดิตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรอืต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม หรอืกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรือความผิดเกี่ยวกับทรพัย์ 
ทีก่ระท าโดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยมื
เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
น าเขา้ ส่งออก หรอืผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรอืเจ้า
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๔๓๓ 

ส านัก กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรอืกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอนัเป็นการทุจริตในการ
เลอืกตัง้ 

(๑๒) อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๑๓) เคยพน้จากต าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ามกีารเสนอ การแปรญตัต ิ
หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
หรอืกรรมาธกิารมส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย 

(๑๔) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร ่ารวยผิดปกติ  
หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขดัต่อ
บทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

(๑๕) เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เวน้แต่ในความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๖) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมอืง หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในระยะสบิปีก่อนเขา้รบัการแต่งตัง้ 

 

มาตรา ๕๓  ในการด าเนินการของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระ 

มหีน้าทีแ่ละอ านาจเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๔  ผูไ้ต่สวนอสิระมสีทิธไิดร้บัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเช่าทีพ่กั 
และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมตามกฎหมาย
ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการศาลยุตธิรรมก าหนด 

 

มาตรา ๕๕  คณะผู้ไต่สวนอสิระมอี านาจสัง่ให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหา
แสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สนิของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อ
ประกอบการไต่สวนตามรายการ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะผู้ไต่สวนอิสระ
ก าหนด โดยจะเรยีกรายการทรพัย์สินและหนี้สนิที่ได้เคยยื่นไว้จากผู้ซึ่งเก็บรกัษาเพื่อ
น ามาเทยีบเคยีงดดูว้ยกไ็ด ้

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั แต่ไม่เกนิหกสบิวนั 
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๔๓๔ 

มาตรา ๕๖  เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสรจ็ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถา้เหน็ว่าขอ้กล่าวหาไม่มมีลู ใหส้ัง่ยุตเิรื่อง และใหค้ าสัง่ดงักล่าวเป็นทีสุ่ด 

(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อย่างรา้ยแรง ใหเ้สนอเรื่องต่อศาลฎกีาเพื่อวนิิจฉยั 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามพีฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช่เป็นกรณี
ตาม (๒) ใหส่้งส านวนการไต่สวนไปยงัอยัการสงูสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดตี่อศาล 

ในการไต่สวนและด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

เก้าสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ยื่นค าขอต่อประธาน 

ศาลฎกีาเพื่อพจิารณาขยายระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร 

ให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญาตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายใน 

หกสบิวนันับแต่วนัไดร้บัเรื่องตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดไีดก้่อนพน้ระยะเวลาตามวรรคสาม ใหอ้ยัการสูงสุดยื่น
ค ารอ้งต่อประธานศาลฎีกาเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลาฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสบิวนันับแต่วนัครบก าหนด  แต่ทัง้นี้ ตอ้งฟ้องภายในอายคุวาม 

ให้น าบทบญัญตัิในหมวด ๒ การด าเนินคดอีาญา และหมวด ๓ การด าเนินคดรีอ้ง
ขอใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ มาใชบ้งัคบัในการด าเนินคดตีามหมวดนี้โดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

การด าเนินคดเีกีย่วกบัการยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

   
 

มาตรา ๕๗  ในกรณีทีป่รากฏว่ามกีารกระท าความผดิเกี่ยวกบัการทีบุ่คคลตาม
มาตรา ๑๐ (๑) ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัย์สินหรือหนี้สินอนัเป็นเท็จ หรือปกปิด
ขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ และมพีฤตกิารณ์อนัควรเชื่อไดว้่ามเีจตนาไม่แสดงทีม่าแห่ง
ทรพัย์สนิหรอืหนี้สนิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าเป็นค ารอ้งยื่นต่อศาลตามที่กฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติก าหนด 

ในกรณีทีก่รรมการ ป.ป.ช. หรอืเจา้หน้าทีข่องส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ เป็นผู ้ถ ูกกล่าวหา อ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นอ านาจของหน่วยงานที่กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติก าหนด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๓๕ 

มาตรา ๕๘  ค าร้องตามมาตรา ๕๗ ต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งของ 

ผู้นัน้ บุคคลซึ่งผู้นัน้มีหน้าที่รบัผดิชอบต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สิน 
ระยะเวลาทีต่้องยื่น รวมทัง้ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิโดยชดัแจง้พรอ้มทัง้
บัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สิน ผลการตรวจสอบและรายงานของพนักงาน
เจา้หน้าทีต่ามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
รวมทัง้มตแิละรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการตาม
มาตรา ๕๗ วรรคสอง โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๙  การพจิารณาพพิากษาคดตีามหมวดน้ีใหน้ าบทบญัญตัใินหมวด ๒ 
การด าเนินคดอีาญา มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีมขีอ้ขดัขอ้งในการด าเนินคดส่ีวนอาญาทีอ่าจท าใหก้ารวนิิจฉยัคดล่ีาชา้
ออกไป องคค์ณะผูพ้พิากษาอาจมคี าสัง่ใหแ้ยกการด าเนินคดใีนส่วนอาญาออกเป็นอกีคดี
หนึ่ง แลว้ด าเนินกระบวนพจิารณาในคดตี่อไปได ้

 

หมวด ๖ 

อุทธรณ์ 

   
 

มาตรา ๖๐  ค าพพิากษาของศาลใหอุ้ทธรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎีกาไดภ้ายใน
สามสบิวนันับแต่วนัทีศ่าลมคี าพพิากษา 

 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่จ าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้ อุทธรณ์  จ าเลยจะ 
ยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนัน้ให้ศาล 

มคี าสัง่ไม่รบัอุทธรณ์ 

 

มาตรา ๖๒  คดทีี่ไม่มอีุทธรณ์ค าพพิากษา ให้เป็นที่สุดตัง้แต่วนัที่ศาลได้อ่าน
หรอืถือว่าได้อ่านค าพพิากษา แต่ถ้าเป็นคดทีี่ศาลพพิากษาให้ลงโทษประหารชวีติหรอื
จ าคุกตลอดชวีติ ใหศ้าลมหีน้าทีต่อ้งส่งส านวนคดดีงักล่าวต่อไปใหท้ีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา 
เพื่อพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๓ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๓๖ 

มาตรา ๖๓  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ด าเนินการ
โดยองค์คณะของศาลฎีกา ซึ่งประกอบด้วยผู้พพิากษาจ านวนเก้าคน ซึ่งทีป่ระชุมใหญ่
ศาลฎกีาคดัเลอืกจากผูพ้พิากษาในศาลฎกีาซึง่ด ารงต าแหน่งไมต่ ่ากวา่ผูพ้พิากษาหวัหน้า
คณะในศาลฎีกา หรอืผูพ้พิากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้พิากษาหวัหน้า
คณะในศาลฎีกา ซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนัน้มาก่อน โดยให้เลือกเป็นรายคดี ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ขององคค์ณะใหถ้อืว่าเป็นค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ของทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๒๑ มาใชบ้งัคบัแก่การด าเนินคดชีัน้อุทธรณ์ โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๔  ในการพจิารณาอุทธรณ์ หากมปีัญหาขอ้กฎหมายส าคญั  
ผู้พพิากษาคนหนึ่งคนใดในองค์คณะของศาลฎีกานัน้ หรือประธานแผนกคดอีาญาของ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาจะเสนอประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาให้มีการ
วนิิจฉยัปัญหานัน้โดยทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีากไ็ด ้

เมื่อทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีามคี าวนิิจฉยัในเรื่องหรอืประเดน็ใดตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให ้องค์คณะของศาลฎีกาวินิจฉัยหรือมีค าพิพากษาในเรื่องหรือประเด็นนั ้นไปตาม 

ค าวนิิจฉยัของทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีา 

 

หมวด ๗ 

การบงัคบัคด ี

   
 

มาตรา ๖๕  การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาหรอืค าสัง่ในคดใีหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎกีา 

ค าพพิากษาและค าสัง่ในการบงัคบัคดตีามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

มาตรา ๖๖  การบงัคบัคดเีอาแก่ทรพัย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องช าระเงนิแทน
มูลค่าสิง่ที่ศาลสัง่รบิหรอืสัง่ใหต้กเป็นของแผ่นดนิ ใหก้ระท าไดภ้ายในสบิปีนับแต่วนัที่มี
ค าพิพากษาถึงที่สุด และให้พนักงานอยัการหรือส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เป็นผูม้หีน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ
บงัคบัคด ีโดยใหร้อ้งขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคด ีและใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดขีองกรม
บงัคบัคดมีหีน้าที่และอ านาจยึดหรอือายดัทรพัย์สนิและขายทอดตลาดตามที่ได้รบัแจ้ง
จากพนักงานอยัการหรอืส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ 
ทัง้นี้ มใิหห้น่วยงานของรฐัเรยีกค่าฤชาธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายจากผูด้ าเนินการบงัคบัคด ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๓๗ 

การบงัคบัคดตีามวรรคหนึ่งใหก้ระท าไดแ้มว้่าบุคคลซึง่ต้องช าระเงนิแทนมูลค่า
สิง่ทีศ่าลสัง่รบิถงึแก่ความตายไปแล้ว หากปรากฏว่าค าพพิากษาถงึทีสุ่ดก่อนผูน้ัน้ถงึแก่
ความตาย 

 

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ศาลสัง่ริบทรพัย์สินตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓  
ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลงัโดยค ารอ้งของเจา้ของทีแ่ทจ้รงิว่า ผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ท้จรงิ
มไิดรู้เ้หน็เป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ ถา้ทรพัยส์นินัน้ยงัคงมอียู่ในความครอบครอง
ของเจ้าพนักงานก็ให้ศาลสัง่ให้คนืทรพัย์สนินัน้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ค ารอ้งของเจ้าของ 
ทีแ่ทจ้รงินัน้จะตอ้งกระท าต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีค่ าพพิากษาถงึทีสุ่ด 

ในกรณีทีต่้องมกีารบงัคบัคดเีอาแก่ทรพัย์สนิอื่นของบุคคลซึ่งต้องช าระเงนิตาม
มาตรา ๔๔ หากปรากฏโดยค าร้องของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จรงิในทรพัย์สนิที่ถูกยดึหรอื
อายดัว่าผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้รงิมไิดรู้เ้หน็เป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ กใ็หศ้าลสัง่ให้
คนืทรพัย์สนินัน้ตามสภาพที่เป็นอยู่ หากไม่อาจส่งคืนทรพัย์สนิได้ ให้คนืเป็นเงนิแทน
ตามราคาที่ประเมินได้ในวนัที่ยึดหรืออายดัทรพัย์สิน หรอืตามราคาที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรพัย์สนินัน้ แล้วแต่กรณี ค าร้องของเจา้ของทีแ่ท้จรงิเช่นว่านี้จะต้องกระท า
ต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วนัยดึหรอือายดัทรพัยส์นิดงักล่าว 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๘  ในระหว่างทีก่ฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติยงัมไิดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิ่ากรณีมมีูลทีจ่ะด าเนินคดตีามมาตรา ๑๐ (๑) หรอื (๓) 
และยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจฟ้อง
คดอีาญาตามมาตรา ๒๓ ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บงัคบักบัการด าเนินการดงักล่าวโดยอนุโลม จนกว่าจะมี
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขดงักล่าวในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติใชบ้งัคบั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การด าเนินคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 

 

 

 

๔๓๘ 

มาตรา ๖๙  บทบญัญัตใินพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ไม่กระทบต่อ
การด าเนินการใด ในคดทีี่ยื่นฟ้องไว้และได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวนัที่พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  ส่วนการด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๗๐  บรรดาพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ด าเนินคดหีรอืการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืงทีอ่อกตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั ให้ยงัคงมผีลใช้บงัคบัต่อไปเท่าที่ไม่ข ัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ทัง้นี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือ
ขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๔๓๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ คือ 
โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหม้พีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวธิพีิจารณาคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง เพื่อให้มศีาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงปฏิบตัิหน้าทีต่ามบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนูญ 
รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาพพิากษาและการอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๔๔๐ 

ค าอธิบาย 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเป็นการปกครองทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามส่ีวนร่วมทัง้ในทางการเมอืงและการปกครอง เพื่อให้การบรหิารราชการของรฐั
เป็นไปโดยความรอบคอบและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อ านาจอธปิไดย รวมทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ การมส่ีวนร่วม
ของประชาชนจงึเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ต่อการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

การมส่ีวนร่วมในทางการเมอืงและการปกครอง อาจจ าแนกเป็น ๓ ระดบั คอื 

(๑) การมส่ีวนร่วมในระดบัเบือ้งตน้ เช่น ร่วมแสดงความคดิเหน็ในทางการเมอืง 
หรอืการร่วมพดูคุยอภปิรายเรื่องราวทางการเมอืงและสถานการณ์ปัจจุบนั  

(๒) การมส่ีวนร่วมในระดบักลาง เช่น การร่วมเดนิขบวนเพื่อเรยีกรอ้งความเป็นธรรม 
หรอืร่วมปราศรยัในการชุมนุมเรยีกรอ้งต่าง ๆ และ  

(๓ ) ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ระดับ สู ง  เช่ น  ร่ วม ลงสมัค รรับ เลือ กตั ้ง เป็ น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา ร่วมก่อตัง้พรรคการเมอืง หรอืร่วมก่อตัง้รฐับาล  

การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึง่ประชาชนหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีได้
มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ของตน รวมทัง้จะมกีารน าความคดิเหน็ดงักล่าวไปประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย
และการตดัสนิใจของรฐั การมส่ีวนร่วมของประชาชนจงึเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบ
เปิด กล่าวคอื เป็นการสื่อสารสองทางทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไป
ด้วยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนัระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสรมิสร้างความ
สามคัคใีนสงัคม  ทัง้นี้ เพราะการมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นการเพิม่คุณภาพของการ
ตดัสนิใจ การลดค่าใชจ้่ายและการสูญเสยีเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อ
การน าไปปฏิบตัิ อีกทัง้ช่วยหลกีเลี่ยงการเผชญิหน้าในกรณีที่รา้ยแรงที่สุด ช่วยให้เกิด 
ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมและช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชน 
และค่านิยมของสาธารณชน รวมทัง้เป็นการพฒันาความเชี่ยวชาญและความคดิสรา้งสรรค์
ของสาธารณชน การมส่ีวนร่วมของประชาชนจงึมีความส าคญัในการสรา้งประชาธปิไตย
อย่างยัง่ยนืและส่งเสรมิธรรมาภิบาล ตลอดจนการบรหิารงาน หากประชาชนมส่ีวนร่วม
มากขึ้นเพียงใดก็จะท าให้มีการตรวจสอบการท างานของผู้บรหิารและท าให้ผู้บริหาร  
มีความรบัผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการ
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๔๔๑ 

ก าหนดนโยบายทีไ่ม่เหมาะสมกบัสงัคมนัน้ ๆ  นอกจากนี้ การมส่ีวนร่วมของประชาชน
ยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรบัฟัง อีกทัง้ความต้องการ 
หรอืความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รบัการตอบสนอง  ดงันัน้ การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธปิไตยจงึเป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดง
ทัศนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรฐับาลมีความ
รอบคอบ และสอดรบักบัปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิง่ขึน้แล้ว ยงัเป็น
การควบคุมการบรหิารงานของรฐับาลให้มีความโปร่งใส (Transparency) ตอบสนอง 
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน (Responsiveness) และมีความรบัผิดชอบ
หรอืสามารถตอบค าถามของประชาชนได้ (Accountability) อีกด้วย ซึ่งเท่ากบัเป็นการ
ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยใหส้มบูรณ์มากยิง่ขึน้ 

 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนของสงัคมไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมกบัภาคราชการนัน้ สมาคมระหว่างประเทศทีม่ชีื่อว่า International Association 
for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น  
๕ ระดบั ดงันี้ 

 

๑. การให้ขอ้มูลข่าวสาร ถอืเป็นการมส่ีวนร่วมของประชาชนในระดบัเบื้องต้น
ทีสุ่ด แต่ถือว่าเป็นระดบัที่ส าคญัทีสุ่ด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาครฐัเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิง่พมิพ์ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การตดิประกาศ และการใช้
ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

๒. การรบัฟังความคดิเหน็ เป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม
ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน
ภาครฐัด้วยวธิตี่าง ๆ เช่น การรบัฟังความคดิเห็น การส ารวจความคดิเห็น การจดัเวที
สาธารณะ การแสดงความคดิเหน็ผ่านเวบ็ไซต์  

๓. การเข้ามามีส่วนในกระบวนการของรัฐ เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การ
ตดัสนิใจ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชนว่าขอ้มูลความคดิเห็นและความต้องการ
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครฐั  เช่น  
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๔๔๒ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์  
การจดัตัง้คณะท างานเพื่อเสนอแนะประเดน็นโยบาย  

๔. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม 
โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครฐัในทุกขัน้ตอนของการตัดสินใจ  และมีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการทีม่ฝ่ีายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ  

๕. การเสรมิอ านาจแก่ประชาชน เป็นขัน้ตอนทีใ่หบ้ทบาทประชาชนในระดบัสูง
ทีสุ่ด โดยใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสนิใจ เช่น การลงประชามตใินประเดน็สาธารณะต่าง ๆ  

 

หลักการมี ส่วนร่วมของประชาชนนี้  ได้น ามาบัญญัติไว้ เป็นครัง้แรก 
ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ โดยแนวทางในการประสาน
ประโยชน์ให้แก่ทุกมิติของสงัคม ทัง้ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และธุรกิจเอกชน ซึ่งภาครฐัจะต้องปรบัเปลี่ยนวธิกีารท างานให้มี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้ค านึงถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ และสทิธเิสรภีาพของประชาชน
และความเสมอภาค รกัษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และบรกิารประชาชน 
โดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ กย็งัคงบญัญตัริองรบัไวใ้นหลกัการเช่นเดยีวกนั 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ได้บญัญัติการมส่ีวน
ร่วมของประชาชนในทางการเมอืงและการบรหิารราชการแผ่นดนิ ไดแ้ก่ การใหผู้ม้สีทิธิ
เลือกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด  ๓  
สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย หรอืหมวด ๕ หน้าทีข่องรฐั  ทัง้นี้ ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย การใหป้ระชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใด 
มพีฤติการณ์ร ่ารวยผดิปกติ ทุจรติต่อหน้าที่ หรอืจงใจปฏิบตัหิน้าที่หรอืใช้อ านาจขดัต่อ
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย เพื่อไต่สวนหาขอ้เท็จจรงิต่อไปได ้อนัเป็นการ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัประการหนึ่ง  
รวมทัง้ยงัมกีารให้ประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมสีทิธเิขา้ชื่อกนั
เพื่อเสนอขอ้บญัญัติหรอืเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่ หรอืผู้บรหิารท้องถิ่นได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ โดยกรณีดังกล่าวจะเป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชือ่เสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่  นอกจากนี้ ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายยงัมีสทิธิ
เสนอญตัตแิกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญได ้
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๔๔๓ 

โดยที่ประชามติเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะได้แสดงออกถึงการมส่ีวนร่วม
ในการปกครองประเทศ เนื่องจากเป็นการออกเสยีงเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบในกิจการ
เรื่องทีอ่าจกระทบถงึประโยชน์ไดเ้สยีของประเทศชาตหิรอืประชาชน ซึง่ตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหค้วามหมายของค าว่า “ประชามต”ิ ไวว้่า มตขิอง
ประชาชนส่วนใหญ่ ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง หรือที่ ใดที่หนึ่ ง  
(plebiscite) หรอืมติของประชาชนที่รฐัให้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนรบัรองร่างกฎหมาย
ส าคญัที่ได้ผ่านสภานิติบญัญตัิแล้ว หรอืให้ตดัสนิในปัญหาส าคญัในการบรหิารประเทศ 
(referendum)การท าประชามติมีหลักการสืบเนื่ องมาจากข้อบกพร่องของระบบ
ประชาธิปไตยโดยตัวแทน อันเป็นกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ได้ใช้สิทธิเลือก
ผู้แทนราษฎรของตนเขา้ไปท าหน้าที่ในฝ่ายนิติบญัญัติหรอืสภาผู้แทนราษฎรหรอืเป็น
ฝ่ายบรหิารก็ด ีในหลายกรณีอาจไม่มกีารปฏิบตัิตามเจตจ านงของราษฎรอย่างแท้จรงิ 
ไม่ว่าโดยเหตุในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนหรือการถูกครอบง าโดยพรรคการเมือง  
จงึจ าเป็นต้องมชี่องทางให้ประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ได้เขา้มามส่ีวนร่วมในการก าหนด
นโยบายและบริหารประเทศโดยตรงผ่านการแสดงออกซึ่ งความเห็นของต น 
ตามกระบวนการลงประชามต ิ 

กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และกลไกในเรื่องนี้  ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนัเป็นกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ซึ่ งประกาศใช้ในช่วงที่ร ัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มผีลใชบ้งัคบั โดยมาตรา ๓๐๒ ของรฐัธรรมนูญ
ฉบบัดงักล่าว ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตัง้จดัท าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญ 
ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นผลใช้บังคับ  
ได้มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยในข้อ ๓  
แห่งประกาศฉบบัดงักล่าว ก าหนดให้พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ 
ออกเสยีงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบงัคบัใช้ต่อเนื่องต่อไปโดยมไิด้สะดุดลงจนกว่า 
จะมกีฎหมายแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการออกเสยีงประชามติ ทัง้ในส่วนของ
การด าเนินการจดัท าประชามติ วธิกีารออกเสยีงประชามต ิการใหข้อ้มูลและการจดัให้มี
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จ ัดท าประชามติ  ผู้มีสิทธิออกเสียง การลงคะแนน 
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๔๔๔ 

ออกเสยีง การนับคะแนนการประกาศผลการออกเสยีง ตลอดจนการคดัคา้นการออกเสยีง
ประชามต ิ

ในส่วนของการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายอนัเป็นสทิธใินการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ประการหนึ่ งที่ร ัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  คือ 
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ อนัมสีาระส าคญัเป็นการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวธิกีารในการเขา้ชื่อเสนอร่างกฎหมายของประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ตลอดจนการตรวจสอบรายชื่ อของผู้มีสิทธิ ทัง้กรณีของการเสนอ 
ร่างพระราชบญัญตั ิและการเสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ 

เนื่องจากชุมชนเป็นสงัคมเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้ชดิกับประชาชน การพฒันาชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่างยัง่ยืนย่อมมีผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาตโิดยส่วนรวม และการทีป่ระชาชนมบีทบาทในการพฒันาชุมชนย่อมเป็นการ
สนับสนุนการมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศไปดว้ย  ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งพฒันา
ชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็สามารถจดัการตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยใหป้ระชาชนมบีทบาท
ส าคญัในการพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยการจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนซึ่งมีผู้แทนของ
ชุมชนเป็นสมาชิก มีภารกิจในด้านพฒันาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งวธิกีารจดัตัง้ 
สภาองค์กรชุมชน ภารกิจของสภาองค์กรชุมชน วธิีการด าเนินการ ความร่วมมือของ 
ส่วนราชการระดบัจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรฐั รวมทัง้ 
การก าหนดให้สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ส่งเสรมิการสนับสนุนให้ม ี
การจัดตัง้และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชน  มีรายละเอียดก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นอกจากน้ี การมส่ีวนร่วมของประชาชนยงัเกดิขึน้ไดจ้ากการเสนอความคดิเหน็
ของประชาชนต่อปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งน าความคดิเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟัง 
ความคดิเห็นของประชาชนเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการรบัฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๔๔๕ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยการออกเสยีงประชามต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เป็นปีที ่๖๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสยีง
ประชามต ิ

 

พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญขึน้ไว้
โดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนูญ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๙๘ ก/หน้า ๑/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 
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๔๔๖ 

“ผูม้สีทิธอิอกเสยีง” หมายความว่า ผู้มสีทิธอิอกเสยีงประชามตติามบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญ 

“วนัออกเสยีง” หมายความว่า วนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัออกเสยีงประชามต ิ

“เขตออกเสยีง” หมายความว่า ทอ้งทีท่ีก่ าหนดใหเ้ป็นเขตออกเสยีงประชามต ิ

“หน่วยออกเสยีง” หมายความว่า ทอ้งถิน่ทีก่ าหนดใหท้ าการลงคะแนนออกเสยีง
ประชามต ิ

“ที่ออกเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนนออกเสียง
ประชามตแิละใหห้มายความรวมถงึบรเิวณทีก่ าหนดขึน้โดยรอบทีอ่อกเสยีงประชามต ิ

“หบีบตัรออกเสยีง” หมายความว่า หบีส าหรบัใส่บตัรออกเสยีงประชามต ิ

“จงัหวดั” หมายความรวมถงึ กรุงเทพมหานคร 

“อ าเภอ” หมายความรวมถงึ เขตและกิง่อ าเภอ 

“เทศบาล” หมายความรวมถงึ เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นที่
มกีฎหมายจดัตัง้ขึน้ 

 

มาตรา ๔  ให้ประธานกรรมการการเลือกตัง้รกัษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๕  ในกรณีที่จะด าเนินการจดัท าประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของ
รฐัธรรมนูญ ใหน้ายกรฐัมนตรปีระกาศใหม้กีารออกเสยีงในราชกจิจานุเบกษา โดยจะตอ้ง
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

(๑) ก าหนดเรื่องในการจดัท าประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดท า
ประชามต ิ

(๒) ก าหนดว่าการจดัใหม้กีารออกเสยีงดงักล่าวเป็นไปเพื่อใหม้ขีอ้ยุตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูม้สีทิธอิอกเสยีง หรอืเป็นไปเพื่อใหค้ าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตร ี

ในกรณีทีจ่ะด าเนินการจดัท าประชามตติามทีม่กีฎหมายบญัญตัติามมาตรา ๑๖๕ (๒) 
ของรฐัธรรมนูญ ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา  
โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการจดัท าประชามตติามทีก่ฎหมายนัน้บญัญตั ิถ้ากฎหมายดงักล่าว
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มไิดบ้ญัญตัผิูม้อี านาจออกประกาศใหม้กีารออกเสยีงไว ้ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจ
ออกประกาศใหม้กีารออกเสยีงตามกฎหมายนัน้ 

 

มาตรา ๖  เมื่อมปีระกาศใหม้กีารออกเสยีงตามมาตรา ๕ ใหค้ณะกรรมการการ
เลือกตัง้ประกาศก าหนดวนัออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที่มี
ประกาศดงักล่าว 

วนัออกเสยีงต้องก าหนดเป็นวนัเดยีวกนัทุกเขตออกเสยีง และต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(๑) วนัออกเสยีงในการจดัท าประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรฐัธรรมนูญ
ต้องก าหนดวนัออกเสยีงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนั แต่ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิ
วนันับแต่วนัประกาศใหม้กีารออกเสยีงในราชกจิจานุเบกษา 

(๒) วนัออกเสยีงในการจดัท าประชามตติามทีม่กีฎหมายบญัญตัติามมาตรา ๑๖๕ (๒) 
ของรฐัธรรมนูญ ต้องก าหนดวนัออกเสยีงตามที่กฎหมายนัน้บญัญัต ิซึ่งต้องก าหนดวนั
ออกเสียงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วนัประกาศใหม้กีารออกเสยีงในราชกิจจานุเบกษา ถ้ากฎหมายดงักล่าวมไิดบ้ญัญตัิวนั
ออกเสยีง ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนดวนัออกเสยีงตามระยะเวลาทีก่ าหนดใน (๑) 

ภายในก าหนดเวลาสามสบิวนันับแต่วนัประกาศใหม้กีารออกเสยีงใดแล้ว ถ้าม ี
ผูม้สีทิธอิอกเสยีงเหน็ว่าการใหม้กีารออกเสยีงนัน้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
ที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ หรือตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๖๕ ของ
รฐัธรรมนูญ สามารถเสนอค าฟ้องต่อศาลปกครองสงูสุด เพื่อใหม้คี าวนิิจฉัยโดยเรว็ 

 

มาตรา ๗  ในการด าเนินการจดัท าประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรฐัธรรมนูญ 
ให้รัฐอุดหนุนหรือจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอแก่คณะกรรมการการเลือกตัง้และ
หน่วยงานของรฐัที่รบัผิดชอบในเรื่องที่จะจัดท าประชามติที่ต้องด าเนินการให้ข้อมูล
เกีย่วกบัเรื่องทีจ่ะจดัท าประชามตแิก่ผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

ในการด าเนินการจดัท าประชามตติามทีม่กีฎหมายบญัญตัติามมาตรา ๑๖๕ (๒) 
ของรฐัธรรมนูญ ให้หน่วยงานของรฐัที่จะจดัท าประชามตริบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าประชามติทัง้หมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลอืกตัง้และคณะกรรมการ
การออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีง 
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๔๔๘ 

มาตรา ๘  การออกเสยีง ใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 

มาตรา ๙  การออกเสยีงที่จะถอืว่ามขีอ้ยุตใินเรื่องทีจ่ดัท าประชามติต้องมผีูม้า
ออกเสยีงเป็นจ านวนเสยีงขา้งมากของผูม้สีทิธอิอกเสยีงและมจี านวนเสยีงเกนิกวา่กึง่หนึ่ง
ของผูม้าออกเสยีงในเรื่องทีจ่ดัท าประชามตนิัน้ 

การออกเสียงเพื่อให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ให้ถือเสียงข้างมากของ 
ผูม้าออกเสยีงในการใหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบในเรื่องทีจ่ดัท าประชามต ิ

การออกเสยีงตามที่มีกฎหมายบญัญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรฐัธรรมนูญ 
ใหถ้อืจ านวนคะแนนเสยีงตามทีก่ฎหมายนัน้บญัญตั ิแต่ถ้ากฎหมายดงักล่าวมไิดบ้ญัญตัิ
จ านวนคะแนนเสยีงไว้ให้น าความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

การใหข้อ้มลูและการจดัใหม้กีารแสดงความคดิเหน็ในเรื่องทีจ่ดัท าประชามต ิ

   
 

มาตรา ๑๐  เมื่อมปีระกาศใหม้กีารออกเสยีงตามมาตรา ๕ ใหห้น่วยงานของรฐั
ทีร่บัผดิชอบในเรื่องทีจ่ะจดัท าประชามตติ้องด าเนินการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องทีจ่ะจดัท า
ประชามตแิก่ผูม้สีทิธอิอกเสยีงไดร้บัทราบอย่างเพยีงพอ 

การจดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องที่จะจดัท าประชามติ อย่างน้อยต้องมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อเรื่องทีจ่ะจดัท าประชามต ิและเหตุผลความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัใหม้กีารท า
ประชามต ิ

(๒) สาระส าคญัของกจิการในเรื่องทีท่ าประชามต ิ

(๓) ขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินกจิการในเรื่องทีท่ าประชามต ิ

(๔) ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของงบประมาณที่จะน ามาใช้จ่ายส าหรบั
กจิการในเรื่องทีท่ าประชามต ิ

(๕) ประโยชน์ได้เสียที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ท้องถิ่นหรือประชาชน 
รวมทัง้มาตรการป้องกัน แก้ไข หรอืเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ
เกดิขึน้จากการด าเนินการพรอ้มสรุปเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีดว้ย 

การจดัท าและการเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจดัท าประชามติตามวรรคหนึ่ง
ต้องมุ่งให้ประชาชนมคีวามเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่จะจดัท าประชามติ และต้องไม่มี
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๔๔๙ 

ลักษณะเป็นการชี้น าให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับเรื่องที่จะจัดท า
ประชามตนิัน้ 

ให้หน่วยงานของรฐัที่รบัผดิชอบในเรื่องที่จะจดัท าประชามติประกาศขอ้มูลที่ต้อง
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาภายในสบิห้าวนันับแต่วนัประกาศให้มีการออกเสียง รวมทัง้
จดัท าเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูส่งใหเ้จา้บา้นทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัออกเสยีง 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามวรรคสีแ่ล้ว ใหห้น่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบใน
เรื่องทีจ่ะจดัท าประชามตปิระสานกบัสถานีวทิยุกระจายเสยีงและสถานีวทิยุโทรทศัน์ของ
รฐัและสื่อประชาสมัพนัธ์อื่นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องที่จะจดัท าประชามติให้ผู้มี
สทิธอิอกเสยีงไดท้ราบอย่างกวา้งขวางและทัว่ถงึ 

 

มาตรา ๑๑  เมื่อมปีระกาศก าหนดวนัออกเสยีงตามมาตรา ๖ ใหค้ณะกรรมการ
การเลอืกตัง้เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนการออกเสียงให้ผู้มีสทิธอิอกเสียงได้รบั
ทราบอย่างทัว่ถึง รวมทัง้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเท่าเทียมกัน 
ทัง้บุคคลฝ่ายทีเ่หน็ชอบและไม่เหน็ชอบในเรื่องทีจ่ดัท าประชามต ิ

ให้สถานีวทิยุกระจายเสยีงและสถานีวทิยุโทรทศัน์ของรฐั จดัสรรเวลาออกอากาศ
ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้
ประกาศก าหนด 

 

หมวด ๓ 

เขตออกเสยีง และหน่วยออกเสยีง 

   
 

มาตรา ๑๒  การออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรฐัธรรมนูญ ให้ใช้เขต
จงัหวดัเป็นเขตออกเสียง ส าหรบัการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรฐัธรรมนูญ 
ใหใ้ชเ้ขตออกเสยีงทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนดเป็นเขตออกเสยีง 

กรณีใชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตออกเสยีงใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั
เป็นคณะกรรมการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีงและผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ า
จงัหวดัเป็นผู้อ านวยการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีง โดยใหม้อี านาจหน้าที่ในเขต
ออกเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก าหนด รวมทัง้ปฏิบัติงานอื่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมาย 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๐ 

กรณีมไิดใ้ชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตออกเสยีงใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืผูซ้ึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้มอบหมายแต่งตัง้คณะกรรมการการออกเสียงประจ าเขต 
ออกเสียงไม่เกินห้าคนและผู้อ านวยการการออกเสียงประจ าเขตออกเสียงหนึ่งคน  
โดยให้มอี านาจหน้าที่ในเขตออกเสียงตามที่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนด 
รวมทัง้ปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมาย 

 

มาตรา ๑๓  ใหค้ณะกรรมการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีงก าหนดหน่วย
ออกเสยีงทีจ่ะพงึมใีนแต่ละเขตจงัหวดัหรอืเขตออกเสยีง โดยค านึงถงึความสะดวกในการ
เดนิทางมาใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

การก าหนดหน่วยออกเสยีงตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง เว้นแต่ในกรณีที่มผีู้มีสิทธิ

ออกเสยีงจ านวนน้อยจะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกนัตัง้แต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยออก
เสยีงเดยีวกนัก็ได้ ส าหรบัเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรอืเขตชุมชนหนาแน่น 
อาจก าหนดให้ใชเ้ขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรอืแม่น ้า เป็นเขตของหน่วย
ออกเสยีงกไ็ด ้และ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธอิอกเสียงหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ 
แต่ถ้าเหน็ว่าไม่เป็นการสะดวกหรอืไม่ปลอดภยัในการไปลงคะแนนของผูม้สีทิธอิอกเสยีง
อาจก าหนดจ านวนผู้มสีิทธอิอกเสยีงมากกว่าจ านวนดงักล่าวกไ็ด้ หรอืจะก าหนดหน่วย
ออกเสยีงเพิม่ขึน้โดยมจี านวนผูม้สีทิธอิอกเสยีงน้อยกว่าจ านวนดงักล่าวกไ็ด ้

ให้ด าเนินการประกาศหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวนัก่อนวนัออกเสียง  
โดยใหปิ้ดประกาศไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทีว่่าการอ าเภอ 
ส านักงานเขต ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมอืงพทัยา ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านและเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร  
ในกรณีจ าเป็นอาจใหจ้ดัท าแผนทีส่งัเขปแสดงเขตของหน่วยออกเสยีงไวด้ว้ยกไ็ด ้

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยออกเสียง ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวัน 
ออกเสยีงไม่น้อยกว่าสบิวนั เวน้แต่ในกรณีเกดิเหตุจลาจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุสุดวสิยั
หรอืเหตุจ าเป็นอย่างอื่นจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวนัออกเสียงน้อยกว่าสิบวนัก็ได ้ 
และใหน้ าความในวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๔๕๑ 

มาตรา ๑๔  ในการก าหนดหน่วยออกเสยีงตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการ
การออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีง ก าหนดที่ออกเสยีงของแต่ละหน่วยออกเสยีงไว้ด้วย
และให้น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการ
ประกาศก าหนดทีอ่อกเสยีงและการเปลีย่นแปลงทีอ่อกเสยีง 

ที่ออกเสียงตามวรรคหนึ่ งต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวก  
เพื่อการลงคะแนนออกเสยีง มคีวามเหมาะสม มขีนาดพอสมควร และควรตัง้อยู่ในย่านกลาง
ของหน่วยออกเสยีงพรอ้มทัง้ให้มป้ีายหรอืเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบรเิวณ
ของทีอ่อกเสยีงไวด้ว้ย ตามลกัษณะของทอ้งทีแ่ละภูมปิระเทศในการลงคะแนนออกเสยีง
ของผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

ในเขตออกเสยีงใดถา้เหน็ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูม้สีทิธอิอกเสยีง
หรอืเพื่อความปลอดภยัของผู้มสีทิธอิอกเสยีง อาจประกาศก าหนดที่ออกเสยีงนอกเขต
ของหน่วยออกเสยีงกไ็ดแ้ต่ตอ้งอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัหน่วยออกเสยีงนัน้ 

 

หมวด ๔ 
ผูม้สีทิธอิอกเสยีง และบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

   
 

มาตรา ๑๕  ผู้มีสทิธอิอกเสยีงต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิของผู้มีสทิธเิลือกตัง้และ 
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ 

 

มาตรา ๑๖  เมื่อมปีระกาศก าหนดวนัออกเสยีง ใหค้ณะกรรมการการออกเสยีง
ประจ าเขตออกเสยีงหรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมาย จดัท าบญัชรีายชื่อผู้มี
สทิธอิอกเสยีงของแต่ละหน่วยออกเสยีงและปิดประกาศบญัชรีายชื่อดงักล่าว พร้อมทัง้
ประกาศใหม้กีารออกเสยีงตามมาตรา ๕ ไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานเขต ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมอืง
พทัยา ทีท่ าการองค์การบรหิารส่วนต าบล ทีท่ าการผูใ้หญ่บ้าน หรอืทีท่ าการชุมชนเมอืง 
และทีอ่อกเสยีงหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีอ่อกเสยีงในเขตออกเสยีงนัน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิวนั
ก่อนวนัออกเสยีง 

ใหน้ าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการขอเพิม่ชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และการถอนชื่อผูไ้ม่มสีทิธิ
เลอืกตัง้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร
และการไดม้าซึ่งสมาชกิวุฒสิภา มาใชบ้งัคบักบัการเพิม่ชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงและการถอน
ชื่อผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงโดยอนุโลม  ทัง้นี้ โดยให้ยื่นค าร้องขอเพิ่มชื่อหรอืถอนชื่อต่อ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๒ 

คณะกรรมการการออกเสียงประจ าเขตออกเสียงหรอืผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตัง้
มอบหมาย 

 

หมวด ๕ 

เจา้พนักงานผูด้ าเนินการออกเสยีง 

   
 

มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มีอ านาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายให้
ผูอ้ านวยการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีงหรอืคณะกรรมการการออกเสยีงประจ าเขต
ออกเสียงแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือ 
การปฏบิตังิานการออกเสยีงไดต้ามสมควร 

 

มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสียงแต่งตัง้บุคคล
เป็นเจา้พนักงานผูด้ าเนินการออกเสยีง ดงันี้ 

(๑) ผูอ้ านวยการประจ าหน่วยออกเสยีงหนึ่งคน มีหน้าที่อ านวยความสะดวก
ช่วยเหลอืและให้ค าแนะน าในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยออกเสยีง รวมทัง้เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

(๒) คณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ลงคะแนนออกเสยีงในทีอ่อกเสยีงและนับคะแนนออกเสยีงของหน่วยออกเสยีงแต่ละแห่ง 

ใหค้ณะกรรมการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีงแต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอื
บุคคลอื่นท าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติห น้าที่ของ
ผูอ้ านวยการประจ าหน่วยออกเสยีงและคณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีง 

ในกรณีทีผู่ใ้ดขดัขวางการออกเสยีง ใหก้รรมการประจ าหน่วยออกเสยีงมอี านาจ
สัง่ใหผู้น้ัน้ออกไปจากทีอ่อกเสยีงได ้แต่ตอ้งไม่ขดัขวางต่อการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูน้ัน้ 

 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสียงตามมาตรา ๑๘ (๒)  
ให้ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าสีค่น ซึ่งแต่งตัง้จาก 

ผูม้สีทิธอิอกเสยีงในเขตออกเสยีงนัน้ 

ในกรณีที่กรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงตามวรรคหนึ่งมีจ านวนไม่ถึงห้าคน 
ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจ าเขตออกเสียงแต่งตัง้ผู้มีสิทธิออกเสียงในเขต 
ออกเสยีงนัน้เป็นกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงใหไ้ดจ้ านวนตามมาตรา ๑๘ (๒) 

ในวนัออกเสยีง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสยีงแล้วมีกรรมการประจ า
หน่วยออกเสยีงมาปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ถงึหา้คน ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงทีอ่ยู่



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๓ 

ในขณะนัน้แต่งตัง้ผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนัน้เป็นกรรมการประจ าหน่วย 
ออกเสยีงนัน้จนครบหา้คน แต่ถา้ไม่มกีรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ลย  
ใหค้ณะกรรมการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสยีงแต่งตัง้ผูม้สีทิธอิอกเสยีงในเขตออก
เสยีงนัน้เป็นกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสยีง  ทัง้นี้ 
ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๒๐  นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบตัิหน้าที่ของ
บุคคลซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้บุคคล 
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เป็นเจา้พนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๑๙ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนด 

 

หมวด ๖ 

หบีบตัรออกเสยีง และบตัรออกเสยีงประชามต ิ

   
 

มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัให้มีหีบบตัรออกเสยีงและบตัร
ออกเสยีงประชามติ โดยมีลกัษณะที่เหมาะสมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธอิอก
เสยีง 

ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง บัตรออกเสียงประชามติและวิธีการ
ลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศ
ก าหนด 

 

หมวด ๗ 

การลงคะแนนออกเสยีง และการนับคะแนน 

   
 

มาตรา ๒๒  การลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ  ให้ผู้ออกเสียง 
ท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมายแสดงความคดิเหน็ทีผู่อ้อกเสยีงเลอืก 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๔ 

มาตรา ๒๓  ในวนัออกเสยีง ใหเ้ปิดการลงคะแนนออกเสยีง ตัง้แต่เวลา ๐๘.๐๐ 
นาฬกิา ถงึเวลา ๑๖.๐๐ นาฬกิา 

 

มาตรา ๒๔  ผู้มสีทิธอิอกเสยีงซึ่งมชีื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงของ
หน่วยออกเสียงใดให้ลงคะแนนออกเสียงได้ ณ หน่วยออกเสียงนั ้น และให้มีสิทธิ
ลงคะแนนออกเสยีงไดเ้พยีงแห่งเดยีว 

 

มาตรา ๒๕  ผูม้สีทิธอิอกเสยีงซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นหน่วยออกเสยีง
อื่นที่อยู่นอกหน่วยออกเสียงที่ตนมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกันสามารถ
ลงคะแนนออกเสยีงในหน่วยออกเสยีงทีต่นตอ้งปฏบิตัหิน้าที ่

 

มาตรา ๒๖  กรณีการออกเสยีงทัว่ราชอาณาจกัร คณะกรรมการการเลอืกตัง้มี
อ านาจออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูม้สีทิธซิึ่ง
อยู่นอกเขตจงัหวดัที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรอืมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสบิวนันับถงึวนัออกเสยีงหรอืผูท้ีม่ถีิ่นทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัร รวมทัง้วธิกีาร
นับคะแนน และแจง้ผลคะแนนการออกเสยีงในกรณีดงักล่าวดว้ย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูม้สีทิธอิอกเสยีงผูใ้ดอยู่ในจงัหวดัอื่นนอกจงัหวดั
ทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้น หรอืมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นตดิตอ่กนัเป็นเวลาน้อยกวา่เกา้สบิวนั
นับถึงวันออกเสียงหรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง 
ในจงัหวดัที่ตนอยู่หรอืในประเทศที่ตนมถีิ่นที่อยู่ ต้องมาลงทะเบยีนเพื่อขอใช้สิทธอิอก
เสียงนอกเขตจังหวดัหรือนอกราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี โดยต้องลงทะเบียนก่อน 
วนัออกเสยีงไม่น้อยกว่าสามสบิวนั 

การลงทะเบยีน ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๒๗  ก่อนเริม่เปิดใหม้กีารออกเสยีง ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีง
นับจ านวนบัตรออกเสียงประชามติทัง้หมดของหน่วยออกเสียงนัน้ และปิดประกาศ
จ านวนบตัรออกเสยีงประชามตทิัง้หมดในทีอ่อกเสยีงไวใ้นทีเ่ปิดเผย เมื่อถงึเวลาเปิดการ
ลงคะแนนใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงเปิดหบีบตัรออกเสยีงในทีเ่ปิดเผยแสดง
ให้ผูม้สีทิธอิอกเสยีงซึ่งอยู่ ณ ที่ออกเสยีงนัน้เห็นว่าเป็นหบีเปล่าและให้ปิดหบีบตัรออก
เสยีงตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด แลว้ใหท้ าการบนัทกึการด าเนินการ
ดงักล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่ออกเสียงในขณะนั ้น 
ลงลายมอืชื่อในบนัทกึนัน้ดว้ย เวน้แต่ไม่มผีูม้สีทิธอิอกเสยีงอยู่ในขณะนัน้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๕ 

มาตรา ๒๘  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน ใหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีงซึง่ประสงค์
จะลงคะแนนไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยออกเสียงโดยแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลกัฐานอื่นใดของทาง
ราชการ หรอืหน่วยงานของรฐัที่มรีูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมหีมายเลขประจ าตวั
ประชาชนของผูถ้อืบตัร 

เมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงตรวจสอบรายชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงแล้ว
ให้อ่านชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้นัน้ดงั ๆ ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วง ให้หมายเหตุไว้ในบัญชี
รายชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงและใหจ้ดหมายเลขบตัรและสถานที่ออกบตัร และชื่อหน่วยงาน
ของรฐัทีอ่อกบตัร พรอ้มทัง้ใหก้รรมการประจ าหน่วยออกเสยีงจดล าดบัที่ในบญัชรีายชื่อ 
ผูม้สีทิธอิอกเสยีงที่ต้นขัว้บตัรออกเสยีงประชามติ แล้วใหผู้้มสีทิธอิอกเสยีงลงลายมอืชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้ วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเป็นหลักฐานตามวิธีการที่
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนด แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงมอบ
บตัรออกเสยีงประชามตใิหแ้ก่ผูน้ัน้เพื่อไปลงคะแนน 

ในกรณีที่มผีู้ทกัทว้งหรอืกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงสงสยัว่าผู้มสีิทธอิอก
เสยีงซึง่มาแสดงตนนัน้ไม่ใช่เป็นผูม้ชีื่อในบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง ใหค้ณะกรรมการ
ประจ าหน่วยออกเสยีงมอี านาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผูถู้กทกัทว้งหรอืผูถู้กสงสยั
เป็นผู้มชีื่อในบญัชีรายชื่อผู้มสีทิธอิอกเสยีงหรอืไม่ และในกรณีที่คณะกรรมการประจ า
หน่วยออกเสยีงวนิิจฉัยว่าผูถู้กทกัทว้งหรอืผู้ถูกสงสยัไม่ใช่เป็นผูม้ชีื่อในบญัชรีายชื่อผู้มี
สทิธอิอกเสยีงใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงท าบนัทกึค าวนิิจฉัยและลงลายมอื
ชื่อไวด้ว้ย และใหป้ฏบิตัติามค าวนิิจฉยัชีข้าดของคณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงนัน้ 

 

มาตรา ๒๙  เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูส้งูอายุในการลงคะแนนออกเสยีง ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืผูซ้ึ่งคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้มอบหมายจดัให้มกีารอ านวยความสะดวกส าหรบัการลงคะแนนออกเสียง
ของคนพกิารหรอืทุพพลภาพ หรอืผูส้งูอายุไวเ้ป็นพเิศษ หรอืจดัใหม้กีารช่วยเหลอืในการ
ลงคะแนนออกเสียงภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสียง  
แต่การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุได้
ลงคะแนนออกเสยีงดว้ยตนเอง  ทัง้นี้ การอ านวยความสะดวกนัน้ต้องเป็นไปเพื่อใหม้กีาร
ลงคะแนนออกเสยีงโดยตรงและลบั 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๖ 

การอ านวยความสะดวกและการช่วยเหลือแก่คนพิการหรอืทุพพลภาพ หรือ
ผูสู้งอายตุามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๓๐  เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการลงคะแนนออกเสยีง ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยออกเสยีงประกาศปิดการลงคะแนน และงดจ่ายบตัรออกเสยีงประชามตแิล้ว
ใหท้ าเครื่องหมายในบตัรออกเสยีงประชามตทิีเ่หลอือยู่ใหเ้ป็นบตัรออกเสยีงประชามตทิี่
ใช้ลงคะแนนออกเสยีงไม่ไดต้ามวธิกีารที่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนด ในกรณี 
ทีม่ผีูม้สีทิธอิอกเสยีงซึง่ประสงคจ์ะลงคะแนนออกเสยีงไดม้าอยู่ในบรเิวณทีอ่อกเสยีงแล้ว
ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนออกเสยีงทีเ่หลอือยู่ แต่ยงัไม่ไดร้บับตัรออกเสยีงประชามตใิห้
คณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงมอบบตัรออกเสยีงประชามตใิหแ้ก่ผูม้าแสดงตนนัน้
และเมื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนออกเสยีงเสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วย
ออกเสียงปิดช่องใส่บตัรออกเสียงประชามติของหีบบัตรออกเสียง และจดัท ารายการ
เกี่ยวกบัจ านวนบตัรออกเสียงประชามติทัง้หมด จ านวนผู้มาแสดงตนและรบับัตรออก
เสยีงประชามตแิละจ านวนบตัรออกเสยีงประชามตทิีเ่หลอื โดยใหก้รรมการประจ าหน่วย
ออกเสยีงทุกคนลงลายมือชื่อไวแ้ละใหท้ าส าเนาปิดประกาศไว้ ณ ที่ออกเสยีงและให้ส่ง
ตน้ฉบบัไปเกบ็รกัษาไวต้ามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

 

มาตรา ๓๑  เมื่อปิดการลงคะแนนออกเสยีงแลว้ ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วย
ออกเสยีงแต่ละแห่งนับคะแนน ณ ทีอ่อกเสยีงนัน้ โดยเปิดเผยตดิต่อกนัจนแลว้เสรจ็ 

วธิกีารนับคะแนน ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๓๒  บตัรออกเสยีงประชามตดิงัต่อไปนี้ ใหถ้อืเป็นบตัรเสยี 

(๑) บตัรปลอม 

(๒) บตัรทีม่ไิดท้ าเครื่องหมายลงคะแนน 

(๓) บตัรทีไ่ม่อาจทราบไดว้่าลงคะแนนในทางใด 

(๔) บตัรทีท่ าเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องท าเครื่องหมาย 

(๕) บตัรทีม่ใิช่บตัรทีก่รรมการประจ าหน่วยออกเสยีงมอบให ้

(๖) บตัรทีม่กีารเขยีนขอ้ความหรอืถอ้ยค าอื่นใดลงไป 

(๗) บตัรที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศก าหนดว่าเป็น
บตัรเสยี 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๗ 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีงสลกัหลงัในบตัรที่มลีกัษณะตามวรรค
หนึ่งว่า “เสยี” พรอ้มทัง้ระบุเหตุผลว่าเป็นบตัรเสยีตามความในอนุมาตราใด แล้วลงลายมอืชื่อ
ก ากบัไวไ้ม่น้อยกว่าสามคนและหา้มมใิหน้ับบตัรเสยีเป็นคะแนน แต่ใหน้ับรวมเป็นจ านวน
ผูม้าใชส้ทิธอิอกเสยีงดว้ย 

 

มาตรา ๓๓  เมื่อนับคะแนนเสรจ็แล้ว ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีง
น าบตัรออกเสียงประชามติของผู้มาใช้สิทธอิอกเสยีงทัง้หมดใส่ไว้ในหีบบตัรออกเสยีง
พร้อมทัง้รายงานผลการนับคะแนน แล้วปิดหบีบตัรออกเสยีงจดัส่งไปให้คณะกรรมการ
การออกเสียงประจ าเขตออกเสียงตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศ
ก าหนด 

 

มาตรา ๓๔  ในกรณีทีเ่กดิจลาจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ าเป็น
อย่างอื่นที่ท าให้การลงคะแนนออกเสยีงในหน่วยออกเสยีงแห่งใดไม่สามารถกระท าได ้
ถ้าเหตุดงักล่าวเกิดขึ้นก่อนวนัออกเสยีงให้คณะกรรมการการออกเสยีงประจ าเขตออก
เสยีงก าหนดหน่วยออกเสยีงใหม่ใหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีงสามารถไปลงคะแนนไดโ้ดยสะดวก
แลว้รายงานต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวนัออกเสียง ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยออกเสยีงประกาศงดลงคะแนนในหน่วยออกเสยีงนัน้และประกาศให้ผู้มสีทิธอิอกเสยีง
ในหน่วยออกเสยีงนัน้ไปใชส้ทิธอิอกเสยีงทีห่น่วยออกเสยีงทีค่ณะกรรมการการออกเสยีง
ประจ าเขตออกเสยีงก าหนดแทน แลว้รายงานต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 

หมวด ๘ 

การประกาศผลการออกเสยีง 

   
 

มาตรา ๓๕  เมื่อได้ผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติจากที่ออกเสียงทุกแห่ง
แล้ว ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการออกเสยีงและจ านวนผู้มาใช้สทิธอิอกเสยีง
ในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว และหากเป็นการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑)  
ของรฐัธรรมนูญ ใหแ้จง้ผลไปยงันายกรฐัมนตร ี

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๕๘ 

หมวด ๙ 

การคดัคา้นการออกเสยีง 

   
 

มาตรา ๓๖  ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด เห็นว่าการออกเสียง 
ในหน่วยออกเสียงนัน้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม มีสิทธิยื่นค าคัดค้านโดยมี
รายละเอียดแห่งพฤติการณ์หรอืหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าการออกเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง
หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ภายในสี่สบิแปดชัว่โมงนับแต่
การลงคะแนนออกเสยีงสิน้สุดลง 

 

มาตรา ๓๗  เมื่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้รบัค าคดัคา้นแล้วให้ด าเนินการ
พิจารณาสืบสวนสอบสวนเพื่ อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยพลัน ถ้าเห็นว่าการออกเสียงใน 
หน่วยออกเสยีงนัน้ไม่สุจรติและเที่ยงธรรม ให้มีค าสัง่ให้ด าเนินการออกเสียงใหม่ในหน่วย
ออกเสยีงนัน้  ทัง้นี้ ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวนันับแต่วนัออกเสียง เว้นแต่การออกเสยีงใหม่ 
ในหน่วยออกเสียงนัน้จะไม่ท าให้ผลการออกเสียงของทุกหน่วยออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้อาจมคี าสัง่ยุตเิรื่อง 

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามมาตรานี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

วธิกีารยื่นค าคดัค้านการออกเสยีงและการพิจารณา ให้เป็นไปตามระเบยีบที่
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

 

หมวด ๑๐ 

ความผดิและบทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรฐัใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที ่
ที่ได้รบัมอบหมายตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหก้ารออกเสยีงไม่เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

การใชต้ าแหน่งหน้าทีห่รอืปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบดว้ยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
มใิห้หมายความรวมถงึการปฏบิตัหิน้าที่ตามปกตทิีพ่งึต้องปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าทีห่รอื
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่ของรฐันัน้ หรือการแนะน าหรอืช่วยเหลือ 
ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงโดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที ่
แมว้่าการกระท าจะเป็นคุณหรอืโทษแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
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๔๕๙ 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง 
ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี านาจสัง่ให้เจา้หน้าที่ของรฐัผู้นัน้ยุติหรอืระงบัการกระท าใด 
ทีเ่หน็ว่า อาจท าใหก้ารออกเสยีงไม่เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญัติตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่
หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้มกี าหนดสบิปี 

 

มาตรา ๓๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
กรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั กรรมการการเลอืกตัง้
ประจ าจงัหวดั ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั คณะกรรมการการออกเสยีงประจ า
เขตออกเสียง กรรมการการออกเสยีงประจ าเขตออกเสียง ผู้อ านวยการการออกเสียง
ประจ าเขตออกเสยีง คณะกรรมการประจ าหน่วยออกเสยีง กรรมการประจ าหน่วยออกเสยีง 
คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคลหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้แต่งตัง้
ในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ถา้การขดัขวางการปฏบิตังิานตามวรรคหนึ่ง ไดก้ระท าโดยใชก้ าลงัประทุษรา้ย
หรอืขู่เขญ็ว่าจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย ผูก้ระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๔๐  ผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งผูใ้ดขดัขวางหรอืหน่วงเหนี่ยวหรอืไม่ให้
ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง 
แลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๔๑  ผูใ้ดท าลายบตัรทีม่ีไวส้ าหรบัการออกเสยีงโดยไม่มอี านาจกระท า
ไดห้รอืจงใจกระท าการด้วยประการใด ๆ ใหบ้ตัรออกเสยีงประชามตชิ ารุด หรอืเสยีหาย
หรอืกระท าการดว้ยประการใด ๆ แก่บตัรเสยีใหเ้ป็นบตัรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี และปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 

ถ้าผู้กระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการออกเสยีง ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาท 
ถงึสองแสนบาท 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๐ 

มาตรา ๔๒  ผู้ใดกระท าการในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธอิอก
เสยีงหรอืไม่มสีทิธลิงคะแนนในหน่วยออกเสยีงนัน้ 

(๒) ใชบ้ตัรอื่นทีม่ใิช่บตัรออกเสยีงประชามตมิาออกเสยีง 

(๓) น าบตัรออกเสยีงประชามตอิอกไปจากทีอ่อกเสยีง 

(๔) ท าเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรออกเสียงประชามติ
เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นบตัรออกเสียงประชามติของตน หรอืใช้เครื่องมือ หรอือุปกรณ์ใด
บนัทกึภาพบตัรออกเสยีงประชามตทิีต่นไดล้งคะแนนออกเสยีงแลว้ 

(๕) ขดัค าสัง่กรรมการประจ าหน่วยออกเสียงที่สัง่ให้ออกไปจากที่ออกเสียง
เพราะเหตุทีผู่น้ัน้ขดัขวางการออกเสยีงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 

(๖) น าบตัรออกเสยีงประชามตใิส่ในหบีบตัรออกเสยีงโดยไม่มอี านาจโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายหรอืกระท าการใดในบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง เพื่อแสดงว่ามผีูม้าแสดง
ตนออกเสยีงโดยผิดไปจากความจรงิ หรอืกระท าการใดอนัเป็นเหตุให้มบีตัรออกเสยีง
ประชามตเิพิม่ขึน้จากความจรงิ 

(๗) กระท าการโดยไม่มอี านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อมใิหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีง
สามารถใชส้ทิธไิดห้รอืขดัขวาง หรอืหน่วงเหนี่ยวมใิหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีงไป ณ ทีอ่อกเสยีง 
หรอืเขา้ไป ณ ทีอ่อกเสยีง หรอืมใิหไ้ปถงึ ณ ทีด่งักล่าว ภายในก าหนดเวลาทีจ่ะออกเสยีง 

(๘) ก่อความวุ่นวายขึน้ในทีอ่อกเสยีง หรอืกระท าการใดอนัเป็นการรบกวนหรอื
เป็นอุปสรรคแก่การออกเสยีง 

ผูก้ระท าตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอื
ปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และผู้กระท าตาม (๖) (๗) 
หรอื (๘) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสบิปี และปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 

 

มาตรา ๔๓  ผูใ้ดกระท าการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก่อความวุ่นวายเพื่อใหก้ารออกเสยีงไม่เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(๒) ให้  เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่ อจะให้ทรัพย์สิน 
หรอืผลประโยชน์อื่นอนัอาจค านวณเป็นเงนิได้แก่ผูใ้ด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มสีทิธิออกเสยีง 
ไม่ไปใชส้ทิธอิอกเสยีง หรอืออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืไม่ออกเสยีง 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๑ 

(๓) หลอกลวง บงัคบั ขู่เขญ็ หรอืใช้อิทธพิลคุกคาม เพื่อให้ผู้มสีทิธอิอกเสยีง 
ไม่ไปใชส้ทิธอิอกเสยีง ออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืไม่ออกเสยีง หรอืเพื่อใหส้ าคญัผดิ
ในวนั เวลา ทีอ่อกเสยีงหรอืวธิกีารลงคะแนนออกเสยีง 

(๔) เปิด ท าลาย ท าใหเ้สยีหาย ท าใหเ้ปลี่ยนสภาพ ท าใหสู้ญหาย ท าใหไ้รป้ระโยชน์ 
น าไป หรอืขดัขวางการส่งซึ่งหบีบตัรออกเสยีงหรอืบตัรออกเสยีงประชามติ เว้นแต่เป็น
การด าเนินการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(๕) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ อันมีผลเป็นการจูงใจให ้

ผูม้สีทิธอิอกเสยีงไม่ไปใชส้ทิธอิอกเสยีง หรอืออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืไม่ออกเสยีง 

(๖) เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ ทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ื่น เพื่อจะไม่ไปใชส้ทิธอิอกเสยีง หรอืออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืไม่ออกเสยีง 

(๗) ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรอืจดัเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสยีงระหว่าง
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬกิา ของวนัก่อนวนัออกเสยีงจนสิน้สุดวนัออกเสยีง 

ผูใ้ดกระท าตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสบิปีและปรบั
ไม่เกินสองแสนบาท และผู้กระท าตาม (๕) หรอื (๖) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั  ทัง้นี้ ศาลอาจสัง่ให ้
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนดไม่เกนิหา้ปีดว้ยกไ็ด ้

ผู้ใดกระท าตาม (๗) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีที่ผู้ ฝ่ าฝืนตาม (๖) เป็นผู้ ร ับหรือยอมจะรับ เงิน  ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ถ้าได้แจ้งถึงการกระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้หรอืผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมายก่อนหรอืใน 

วนัออกเสยีง ผูน้ัน้ไม่ตอ้งรบัโทษและไม่ตอ้งถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 

ผู้ใดกระท าการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) อนัเป็นเหตุให้มีการออกเสียง
ประชามตใิหม่ ใหผู้น้ัน้ตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการออกเสยีงประชามตใินคราวถดัไป 

 

มาตรา ๔๔  ผู้ใดเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
การออกเสยีงในระหว่างเวลาเจ็ดวนัก่อนวนัออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวนั 
ออกเสยีง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๒ 

มาตรา ๔๕  กรรมการประจ าหน่วยออกเสียงผู้ใดจงใจนับบัตรออกเสียง
ประชามติหรอืคะแนนในการออกเสยีงให้ผดิไปจากความจรงิ หรอืรวมคะแนนให้ผดิไป 
หรอืกระท าดว้ยประการใด ๆ โดยมไิดม้อี านาจกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมายใหบ้ตัรออก
เสยีงประชามตชิ ารุดหรอืเสยีหาย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี หรอืกระท าการดว้ยประการใด ๆ 
แก่บตัรเสยีเพื่อให้เป็นบตัรที่ใช้ได้ หรอือ่านบตัรออกเสยีงประชามติให้ผดิไปจากความ
จริง หรือท ารายงานการออกเสียงไม่ตรงความจรงิ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปี 
ถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ บัญญัติให้คณะกรรมการการ
เลือกตัง้จดัท าร่างพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญนี้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญบางฉบบัมผีลบงัคบัใชต้่อไป๒ 

 

ข้อ  ๑   ให้พ ระราชบัญญั ติป ระกอบ รัฐธรรม นูญ ว่ าด้ว ยการเลือกตั ้ง
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มผีลบงัคบัใช้
ต่อเนื่องต่อไปโดยมไิดส้ะดุดลงจนกว่าจะมกีฎหมายแก้ไขเพิม่เติมหรอืยกเลกิ แต่ใหง้ด
เวน้การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร การเลอืกตัง้และการสรรหาสมาชกิวุฒสิภาไว้
เป็นการชัว่คราวก่อน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจก าหนดหรอืขยายระยะเวลาในการยื่น
บญัชรีายรบัและรายจ่ายของผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภา ในการเลอืกตัง้ตามพระ
ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาเป็นการทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตามที่
เหน็สมควร 

 

ขอ้ ๒  ให้พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๕๐ มผีลบงัคบัใชต้่อเน่ืองต่อไปโดยมไิด้สะดุดลงจนกว่าจะมกีฎหมายแก้ไขเพิม่เติม
หรอืยกเลกิ  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย หา้มมใิหพ้รรคการเมอืง
ที่มีอยู่แล้วด าเนินการประชุม หรือด าเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง และการ
ด าเนินการเพื่อการจดัตัง้หรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงบัไว้เป็นการชัว่คราว 
รวมทัง้ให้ระงบัการจดัสรรเงนิสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองไว้เป็นการชัว่คราวด้วย ในกรณีมีข้อสงสยัให้หารือคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๓  ให้พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการออกเสยีงประชามต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ มผีลบังคบัใช้ต่อเนื่องต่อไปโดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไข
เพิม่เตมิหรอืยกเลกิ 

 
๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๐๕ ง/หน้า ๕/๑๒ มถิุนายน ๒๕๕๗ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๔ 

ข้อ ๔  บรรดาค าร้อง ส านวน อรรถคดี หรือการใดที่ด าเนินการภายใต้
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้นายทะเบียนพรรคการเมือง หรือศาลก่อนวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้นายทะเบยีนพรรคการเมอืง และศาล
ยงัคงมอี านาจด าเนินการพจิารณาและวนิิจฉยัต่อไป 

 

ขอ้ ๕  ใหศ้าลฎีกามอี านาจพจิารณาและวนิิจฉัยคดทีีเ่กี่ยวกบัการเลอืกตัง้ และ
การเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ ในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา  
ทัง้นี้ วธิพีจิารณาและวนิิจฉัยคดใีห้เป็นไปตามระเบยีบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด 
โดยตอ้งใชร้ะบบไต่สวน และเป็นไปโดยรวดเรว็ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประกาศผลการเลือกตั ้งแล้ว ถ้ า
คณะกรรมการการเลอืกตัง้เห็นควรให้เพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชิก
วุฒสิภา ใหย้ื่นค ารอ้งต่อศาลฎกีา เพื่อวนิิจฉยั 

 

ทัง้นี้ ตัง้แตว่นัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป  

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๕ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็นปีที ่๖๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติว่าด้วยการเขา้ชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ผู้มีสิทธิเลือกตัง้” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ตามบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

“ผูร้เิริม่” หมายความว่า ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ริม่ด าเนินการจดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอ
ร่างพระราชบญัญตัหิรอืญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญต่อประธานรฐัสภา 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๑๑๙ ก/หน้า ๑/๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๖ 

มาตรา ๕  ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรฐัสภาเพื่อให้รฐัสภาพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ต้องเป็นผู้มสีิทธเิลอืกตัง้อยู่ในวนัที่ยื่นค าร้องขอต่อประธานรฐัสภา
ตามมาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๒ แลว้แต่กรณี 

การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตัง้รวมกันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งหมื่นคน 

การเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญต้องมีผู ้ม ีสิทธิเลือกตัง้
รวมกันไม่น้อยกว่าหา้หมื่นคน 

 

มาตรา ๖  ในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานรฐัสภา ต้องม ี
ผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนเพื่ อด าเนินการจัดให้มีการ
รวบรวมลายมอืชื่อของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้โดยแจง้ใหป้ระธานรฐัสภาทราบเป็นหนังสอืพรอ้ม
ดว้ยเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รา่งพระราชบญัญตัพิรอ้มดว้ยบนัทกึประกอบตามมาตรา ๘ 

(๒) รายชื่อของผูร้เิริม่พรอ้มดว้ยส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ประชาชนทีห่มดอายุ หรอืบตัรหรอืหลกัฐานอื่นใดของทางราชการหรอืหน่วยงานของรฐั 
ทีม่รีปูถ่ายสามารถแสดงตนได ้และมหีมายเลขประจ าตวัประชาชนของผูน้ัน้ 

ในกรณีทีผู่ร้เิริม่ประสงคจ์ะใหส้ านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรอืหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
ในการจดัท าร่างกฎหมายแก่ประชาชน ยกร่างพระราชบญัญัติให้ก่อนที่จะแจง้ประธาน
รัฐสภาตามวรรคหนึ่ ง ก็ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย หรอืหน่วยงานนัน้ด าเนินการใหต้ามควรแก่กรณีโดยไม่ชกัชา้ 

ในการด าเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้  อาจขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามกฎหมายว่าด้วย 
สภาพฒันาการเมอืงได ้

ในกรณีที่ร่างพระราชบญัญัติตาม (๑) มีหลกัการและเนื้อหาไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา ๘ ใหป้ระธานรฐัสภาแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ร้เิริม่ทราบภายในสบิหา้วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องตามวรรคหนึ่ง พรอ้มทัง้ส่งเรื่องคนืใหผู้ร้เิริม่ 

ก่อนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จะลงลายมอืชื่อร่วมเสนอร่างพระราชบญัญตัติามมาตรา ๙ 
ผู้ริเริ่มจะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตาม (๑) ก็ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธาน
รฐัสภาพรอ้มดว้ยร่างพระราชบญัญตัแิละบนัทกึประกอบทีแ่กไ้ขใหม่ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๗ 

มาตรา ๗  เมื่อด าเนินการตามมาตรา ๖ แล้ว ให้ผู้ริเริ่มด าเนินการชักชวน 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เพื่อเขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวต่อประธานรฐัสภาได ้

ในเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสทิธเิลอืกตัง้ทุกแผ่นต้องปรากฏขอ้ความ 
ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ ซึง่ประสงค์จะลงลายมอืชื่อทราบว่าเป็นการลงลายมอืชื่อเพื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติใด และสามารถตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติได้ที่ใด รวมทัง้ต้องมี
รายละเอยีดเกีย่วกบัผูล้งลายมอืชื่อ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตวัและชื่อสกุล 

(๒) หมายเลขประจ าตวัประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งลงลายมือชื่อต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
บตัรประจ าตวัประชาชนที่หมดอายุ หรอืบตัรหรอืหลกัฐานอื่นใดของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรฐัทีม่รีปูถ่ายสามารถแสดงตนไดแ้ละมหีมายเลขประจ าตวัประชาชนของผูน้ัน้ 

 

มาตรา ๘  ร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้ ต้องเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหรือ
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ทีก่ าหนดโดยชดัเจนและต้องแบ่งเป็นมาตรา ซึ่งแต่ละมาตรามบีทบญัญตัทิีจ่ะเขา้ใจไดว้่า
มคีวามประสงคจ์ะตรากฎหมายในเรื่องใด และตอ้งมบีนัทกึประกอบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บนัทกึหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตั ิ

(๒) บนัทกึเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบญัญตั ิ

(๓) บนัทกึวเิคราะหส์รุปสาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ

 

มาตรา ๙  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติตาม
มาตรา ๗ ได้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน ให้ผู้รเิริม่ยื่นค าร้องขอต่อประธานรฐัสภา 
โดยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปนี้ยื่นมาพรอ้มกบัค ารอ้งขอดว้ย 

(๑) ส าเนาร่างพระราชบญัญตัิและบนัทกึประกอบตามมาตรา ๖ (๑) หรอืตาม
มาตรา ๖ วรรคหา้ แลว้แต่กรณี 

(๒) เอกสารการลงลายมอืชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตัง้พร้อมด้วยส าเนาบตัรตาม
มาตรา ๗ วรรคสาม 

(๓) รายชื่อของผูแ้ทนของผูซ้ึ่งเสนอร่างพระราชบญัญตัจิ านวนไม่เกนิหกสบิคน
ตามทีผู่ร้เิริม่ก าหนด 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๘ 

มาตรา ๑๐  เมื่อไดร้บัค ารอ้งขอตามมาตรา ๙ แลว้ ใหป้ระธานรฐัสภาตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามมาตรา ๙ ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  
หากปรากฏว่ามลีายมอืชื่อของผู้มสีทิธเิลอืกตัง้จ านวนไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนหรอืมเีอกสาร 
ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถว้น ใหป้ระธานรฐัสภาแจง้เป็นหนังสอืไปยงัผูร้ิเริม่เพื่อด าเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ประธานรฐัสภาจดัใหม้กีาร
ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร และจดัเอกสารไวเ้พื่อใหป้ระชาชนได้ตรวจสอบ 
ณ ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร และใหม้หีนังสอืแจง้ไปยงัผูม้รีายชื่อนัน้ดว้ย 

ในกรณีที่ผู้ใดมชีื่อเป็นผู้เขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง 
โดยมิได้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบญัญัติด้วย ให้ผู้นัน้มีสิทธิยื่นค าร้องคดัค้านต่อ
ประธานรฐัสภาหรอืบุคคลทีป่ระธานรฐัสภาแต่งตัง้ เพื่อใหข้ดีฆ่าชื่อตนเองออกจากบญัชี
รายชื่อผูเ้ขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัไิดภ้ายในสามสบิวนันับแต่วนัประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาคดัคา้นตามวรรคสองแล้ว ใหถ้อืว่ารายชื่อของผูเ้ขา้ชื่อ
เสนอร่างพระราชบญัญตัเิป็นรายชื่อทีถู่กตอ้ง 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งเข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบญัญตัิมจี านวนไม่ถึงหนึ่งหมื่นคน ใหป้ระธานรฐัสภาแจง้เป็นหนังสอืใหผู้้รเิริม่
ทราบเพื่อด าเนินการจดัให้มกีารเขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญัติเพิม่เติมให้ถึงหนึ่งหมื่นคน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานรฐัสภา ถ้าพ้นก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวยงัมไิด้เสนอการเขา้ชื่อเพิม่เตมิจนครบถ้วน ใหป้ระธานรฐัสภาสัง่จ าหน่ายเรื่อง
และคนืเรื่องและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูร้เิริม่ 

ถ้าลายมือชื่อของผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งเขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญัติมีจ านวน 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน ให้ประธานรฐัสภาด าเนินการให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา
พจิารณาร่างพระราชบญัญตันิัน้ต่อไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ว่าร่างพระราชบญัญตัทิีเ่สนอนัน้เกี่ยวดว้ยการเงนิ ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรส่งร่าง
พระราชบญัญตันิัน้ต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาใหค้ ารบัรองก่อน 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๖๙ 

มาตรา ๑๒  การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข
หรอืเปลี่ยนแปลงรูปของรฐั จะเสนอมไิด ้

ให้น าบทบญัญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 
มาใชบ้งัคบักบัการเสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดกระท าการดงัต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรอืปรบั
ไม่เกนิหนึ่งแสนบาท 

(๑) ให ้ ขอให ้ หรอืรบัว่าจะให ้ทรพัย ์สนิหรอืประโยชน์อื ่นใดแก่ผู ้มสีทิธิ
เลอืกตัง้เพื่อจูงใจให้ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ริเริม่เขา้ชื่อ ร่วมลงชื่อ ไม่ให้ลงชื่อ หรอืให้ถอนชื่อ 
ในการเขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัหิรอืญตัตขิอแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ 

(๒) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 
ร่วมลงชื่อ ไม่ให้ลงชื่อ หรอืให้ถอนชื่อในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบญัญัติหรอืญัตต ิ
ขอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ 

 

มาตรา ๑๔  ผู้ใดลงลายมอืชื่อปลอมในเอกสาร หรอืใช้ หรอือ้างลายมอืชื่อ
ปลอมเช่นว่านัน้  เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบญัญตัิหรอืญตัตขิอแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญที่แทจ้รงิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สบิปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๕  ใหป้ระธานรฐัสภารกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนมสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอ
ต่อประธานรฐัสภาเพื่อให้รฐัสภาพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิตามที่ก าหนดในหมวด ๓ 
และหมวด ๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่น้อยกว่าหา้
หมื่นคนมสีทิธเิขา้ชื่อเสนอญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญเพื่อใหร้ฐัสภาพจิารณา  ทัง้นี้ 
เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่ม เติม
รฐัธรรมนูญต่อรฐัสภาได้โดยตรง และมาตรา ๑๖๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ได้บญัญัติให้หลกัเกณฑ์และวธิกีารเขา้ชื่อรวมทัง้การตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิและมาตรา ๒๙๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิ
ให้การเสนอแก้ไขรฐัธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๑๗๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน 
มีสทิธเิข้าชื่อร้องขอต่อประธานรฐัสภาเพื่อให้รฐัสภาพิจารณากฎหมายตามที่ก าหนด 
ในหมวด ๓ และหมวด ๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ทัง้นี้ เพื่อให้ผูม้สีทิธิ
เลือกตัง้มีสิทธิเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาได้โดยตรง นอกเหนือจากสิทธิในการเสนอ
กฎหมายของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและคณะรฐัมนตร ีและเน่ืองจากมาตรา ๑๗๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้บัญญัติให้หลกัเกณฑ์และวธิีการเข้าชื่อรวมทัง้ 
การตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ว่าดว้ยวธิปีฏบิตัใินการจดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

และหลกัเกณฑก์ารขอใชส้ทิธเิขา้ชื่อนอกเขตและการตรวจสอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑๑) แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่ ง
พระราชบญัญัติว่าด้วยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าดว้ยวธิปีฏบิตัิ
ในการจดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมายและหลกัเกณฑ์การขอใชส้ทิธเิขา้ชื่อนอกเขตและ
การตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

ขอ้ ๒๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“ผู้มีสิทธิเลือกตัง้” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

“จงัหวดั” หมายความรวมถงึ กรงุเทพมหานคร 

“ศาลากลางจงัหวดั” หมายความรวมถงึ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

“ทีว่่าการอ าเภอ” หมายความรวมถงึ ส านักงานเขตและทีว่่าการกิง่อ าเภอ 

“ส านักงานเทศบาล” หมายความรวมถงึ ศาลาว่าการเมอืงพทัยา 

 

หมวด ๑ 

การยื่นค าขอ 

   
 

ข้อ ๔  ผู้มีสิทธิเลือกตัง้มีจ านวนตัง้แต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปประสงค์จะขอให้
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ด าเนินการจดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ใหย้ื่นค าขอพรอ้ม

 
๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๐๐ ก/หน้า ๙/๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๓ 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งตามขอ้ ๕ ต่อประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ณ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ หรอืจะยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดักไ็ด ้

ในกรณียื่นค าขอ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจ าจังหวัด  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดส่งค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๕  
ไปยงัส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ใหถ้อืว่าผูย้ื่นค าขอตามวรรคหนึ่งเป็นผูเ้ขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

 

ขอ้ ๕  ในการยื่นค าขอตามขอ้ ๔ ใหผู้้มสีทิธเิลอืกตัง้ท าค าขอตามแบบ ข.ช. ๑ 
พรอ้มทัง้แนบเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ร่างพระราชบญัญตัทิีจ่ะเสนอใหร้ฐัสภาพจิารณา ซึง่ต้องมหีลกัการเกี่ยวกบั
เรื่องทีบ่ญัญตัใินหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย หรอืหมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรฐั ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และต้องมีบนัทึกหลกัการและ
เหตุผลประกอบในการเสนอกฎหมาย รวมทัง้ต้องมบีทบญัญตัิแบ่งเป็นมาตราที่ชดัเจน
เพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจไดว้่ามคีวามประสงคจ์ะตรากฎหมายในเรื่องใด และมหีลกัเกณฑ์และ
วธิกีารในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายนัน้อย่างไร 

(๒) สรุปสาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัทิีข่อใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้
จดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

(๓) บญัชรีายชื่อผู้เขา้ชื่อเสนอกฎหมายในฐานะของผู้ขอให้มกีารเขา้ชื่อเสนอ
กฎหมาย ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ ที่อยู่ ลายมอืชื่อของผู้เขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 
และตวัแทนผูย้ื่นค าขอ (ข.ช. ๒) 

(๔ ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่ นใดตามที่ ก าหนด 
ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ของทุกคน 

(๕) ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมายทุกคน 

 

ขอ้ ๖  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้รบัค าขอตามข้อ ๔ แล้ว  
ห้ามมิให้ถอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามข้อ ๕ หากเห็นว่าถูกต้องให้แจ้ง 

ให้ตัวแทนผู้ยื่นค าขอทราบและส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่ยื่นค าขอตามข้อ ๔  
ใหผู้อ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัเพื่อปิดประกาศตามแบบ ข.ช. ๓ ณ ศาลากลาง
จงัหวดั ทีว่่าการอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ทีท่ าการองค์การบรหิารส่วนต าบล ทีท่ าการ
ผูใ้หญ่บ้าน และเขตชุมชนหนาแน่น เฉพาะในเขตทอ้งที่ทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชื่อเสนอ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๔ 

กฎหมายตามขอ้ ๔ มชีื่อในทะเบยีนบา้น เพื่อใหผู้ม้ชีื่ออยู่ในรายชื่อทีป่ระกาศแต่มไิดเ้ป็น
ผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยมีสิทธิยื่นหนังสือคดัค้านต่อผู้อ านวยการการเลือกตัง้
ประจ าจงัหวดัตามแบบ ข.ช. ๔ ภายในยีส่บิวนันับแต่วนัปิดประกาศ 

หากมผีู้คดัค้านว่ามไิด้ร่วมเขา้ชื่อเสนอกฎหมายด้วย ให้ผู้อ านวยการการเลอืกตัง้
ประจ าจงัหวดัตรวจสอบขอ้เท็จจริงภายในห้าวนันับแต่วนัได้รบัหนังสอืคดัค้านการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย ด้วยการรวบรวมพยานบุคคลตัง้แต่สองคนเป็นอย่างน้อย หากข้อเท็จจริง 

ฟังได้ว่าผู้คัดค้านมิได้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายจริง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ า
จงัหวดัขดีฆา่ชื่อผูน้ัน้ออกจากบญัชรีายชื่อตามแบบ ข.ช. ๒ 

แต่ถ้าขอ้เทจ็จรงิฟังไดว้่าผูค้ดัคา้นเป็นผูร้่วมเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ใหผู้อ้ านวยการ
การเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัสัง่จ าหน่ายหนังสอืคดัค้านในแบบ ข.ช. ๔ และแจ้งให้ผู้คดัค้าน
ทราบภายในสามวนันบัแต่วนัพน้ระยะเวลาตามวรรคสอง 

 

ขอ้ ๗  เมื่อพ้นระยะเวลาคดัค้านตามข้อ ๖ แล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตัง้
ประจ าจงัหวดัเฉพาะจงัหวดัทีม่กีารประกาศรายชือ่เพื่อแจง้การคดัคา้นรายชื่อ รายงานผล
การคดัคา้นต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายในเจด็วนันับแต่พน้ก าหนดเวลา
ดงักลา่วตามแบบ ข.ช. ๕ 

 

ข้อ ๘  เมื่ อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้รับรายงานตามข้อ ๗  
ถ้าปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่แจ้งความประสงค์ตามข้อ ๔ มีจ านวนตัง้แต่หนึ่งร้อยคน 

ขึ้นไปให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้เพื่อรบัค าขอไว้พิจารณา แต่ถ้าปรากฏว่า 

มจี านวนไม่ถงึหนึ่งรอ้ยคนให้เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้แจง้ให้ตวัแทนผู้ยื่นค าขอ
ทราบโดยเร็วตามแบบ ข.ช. ๖ และเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้เพื่อมีค าสัง่จ าหน่าย
เรื่องเสยี ในกรณีนี้ตวัแทนผูย้ื่นค าขออาจขอรบัเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มกบัค าขอคนืได ้

 

หมวด ๒ 

การเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

   
 

ขอ้ ๙  เมื่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้พจิารณาเหน็ว่าการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย
ถูกต้องให้ประกาศก าหนดเวลาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามแบบ ข.ช. ๗ ซึ่งต้องมี
ระยะเวลาการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนั และใหส้ านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้จดัส่งประกาศดงักล่าวพรอ้มดว้ยร่างพระราชบญัญตัแิละเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไปใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๕ 

ขอ้ ๑๐  เมื่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัได้รบัเอกสารตามขอ้ ๙ แล้ว 
ให้ก าหนดสถานที่ลงชื่อส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

ตามแบบ ข.ช. ๘ และใหปิ้ดประกาศก าหนดระยะเวลาการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย (ข.ช. ๗) และ
ประกาศก าหนดสถานที่ลงชื่อ (ข.ช. ๘) ณ ศาลากลางจังหวดั ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงาน
เทศบาล ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชนหนาแน่น 
พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบดว้ย 

 

ขอ้ ๑๑  เมื่อผู้มีสทิธิเลือกตัง้ที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายแสดงตน
พร้อมทั ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่ น ใดตามที่ก าหนดใน
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั ใหผู้อ้ านวยการ
การเลือกตัง้ประจ าจังหวัดตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้  
หากปรากฏชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ให้ผู้นั ้น 
กรอกข้อความและลงชื่อในแบบค าขอเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามแบบ ข.ช. ๙ หาก 
ไม่ปรากฏชือ่ว่าเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในทะเบยีนรายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ใหแ้จง้ผูน้ัน้ทราบทนัท ี

 

หมวด ๓ 

การเขา้ชื่อเสนอกฎหมายตามถิน่ทีอ่ยู ่
   

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีทีผู่ย้ ื่นค าขอตามขอ้ ๔ รอ้งขอตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนดให้
มกีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมายของผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในท้องถิน่ที่บุคคลนัน้มถีิน่ที่อยู่นอกเขต
จงัหวดัตามทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่อยู่นอกเขตจงัหวัด 
และประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมาแสดงตนพร้อมหลักฐานตามข้อ ๑๑  
ต่อผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัที่ตนมีถิ่นที่อยู่และลงชื่อตามแบบ ข.ช. ๑๐  
แต่ทัง้นี้ต้องก่อนวนัสุดท้ายของระยะเวลาเขา้ชื่อเสนอกฎหมายที่คณะกรรมการการเลอืกตัง้
ก าหนดไม่น้อยกว่าสบิวนั 

 

ขอ้ ๑๓  ภายในหา้วนันับแต่วนัพน้ก าหนดตามขอ้ ๑๒ ใหผู้อ้ านวยการการเลอืกตัง้
ประจ าจงัหวดัตามขอ้ ๑๒ แจง้ไปยงัผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทีผู่เ้ขา้ชื่ออ้างว่า 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตจังหวัด เพื่อตรวจสอบว่ามีชื่อนั ้นอยู่ 
ในทะเบยีนรายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จรงิหรอืไม่ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๖ 

ให้ผูอ้ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัที่ได้รบัค ารอ้งขอให้ตรวจสอบตาม
วรรคหนึ่งด าเนินการตรวจสอบและแจง้ผลการตรวจสอบภายในห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบั
การรอ้งขอ 

 

ข้อ ๑๔  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดตามข้อ ๑๒ ได้รับแจ้งผล 

การตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓ วรรคสองแล้ว หากผลการตรวจสอบถูกต้องให้บันทึกผล 

การตรวจสอบในช่องหมายเหตุตามแบบ ข.ช. ๑๐ ว่า “ถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับไว ้
ในช่อง “หมายเหตุ” หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องให้ขีดฆ่าชื่อผู้เข้าชื่อและบันทึกผล 
การตรวจสอบในช่องหมายเหตุตามแบบ ข.ช. ๑๐ ว่า “ไม่ถูกต้อง” และลงลายมอืชื่อก ากบัไว้
ในช่อง “หมายเหตุ” 

 

หมวด ๔ 

การเสนอกฎหมายต่อรฐัสภา 

   
 

ขอ้ ๑๕  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัรวบรวมเอกสารเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั เพื่อส่งให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ก าหนด 

 

ขอ้ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดร้บัเอกสารตามขอ้ ๑๕ หากปรากฏว่า
มีผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายครบห้าหมื่นคน ให้ประธานกรรมการการเลือกตัง้รวบรวม
เอกสารดงัต่อไปนี้จดัส่งไปยงัประธานรฐัสภาโดยเรว็ 

(๑) ร่างพระราชบญัญตัแิละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) บญัชรีายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชื่อเสนอกฎหมายตามแบบ ข.ช. ๙ 

(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามถิ่นที่อยู่ตามแบบ  
ข.ช. ๑๐ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้แจ้งตัวแทนผู้ยื่นค าขอทราบตามแบบ  
ข.ช. ๑๑ และประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบดว้ย 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๗ 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ผู้ เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบห้าหมื่นคน ให้ประธาน
กรรมการการเลอืกตัง้รายงานใหป้ระธานรฐัสภาทราบ เพื่อใหป้ระธานรฐัสภาสัง่จ าหน่าย
เรื่อง และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้แจ้งให้ตัวแทนผู้ยื่นค าขอทราบ 
ตามแบบ ข.ช. ๑๒ และประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบดว้ย 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ธรีศกัดิ ์ กรรณสตู 

ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๘ 

ข.ช. ๑ 
 

แบบค าขอใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ด าเนินการจดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

 

เขยีนที ่........................... 
วนัที ่...............เดอืน ..........................พ.ศ. ........ 

 

เรื่อง  ขอใหด้ าเนินการจดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

กราบเรยีน  ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  ๑. ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ........................... จ านวน ๑ ฉบบั 

๒. สรุปสาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ

๓. บญัชรีายชื่อผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อ (ข.ช. ๒) 
๔. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย จ านวน ........ ฉบบั 

๕. ส าเนาทะเบยีนบ้านของผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย จ านวน ..... ฉบบั 

 

ดว้ยขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ..................... ชื่อสกุล  ................................................  
เลขประจ าตวัประชาชน          

เพศ ชาย / หญงิ ชื่อบดิา ........................................ ชื่อมารดา ..........................................................  
 ไดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิ  โดยการแปลงสญัชาต ิเมื่อวนัที ่..... เดอืน .............. พ.ศ.  ...........  
มทีีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นเลขที ่................. ตรอก/ซอย ...................... ถนน ..................... หมู่ที ่ ........  
ต าบล .................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั .......................... โทรศพัท ์ .............................  
ในฐานะตัวแทนผู้ยื่นค าขอที่มีรายชื่อท้ายหนังสือนี้ (ข.ช. ๒) ใคร่ขอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ด าเนินการจดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ..............................................................  
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

จงึกราบเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถอือย่างยิง่ 

 

(ลงชื่อ) .............................................. 
(...............................................) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๗๙ 

ข.ช. ๒ 

แผ่นที ่............... ในจ านวน ............ แผ่น 

 

บญัชรีายชื่อผูเ้ขา้ชือ่เสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ........................ 
ในฐานะผูข้อใหม้กีารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย 

 

ล า
ล าดบั
ที ่

ที ่
 

ชื่อและสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 

อ
อาชพี 

วั
วนั 
เดอืน 
ปีเกดิ 

ทีอ่ยู่ตามหลกัฐาน
ทะเบยีนบา้น / 

หมายเลขโทรศพัท์ 
(ระบุใหช้ดัเจน) 

ล
ลายมอื
ชื่อ 

หมายเหตุ 

 นาย/นาง/นางสาว.............................. 
         

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
         

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
         

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
         

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
         

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
         

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
         

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
         

     

 

ขา้พเจ้าผูเ้ขา้ชื่อเสนอกฎหมายทีไ่ด้ลงลายมอืชื่อไวข้า้งตน้ขอมอบหมายให ้.........................
ซึง่เป็นผูเ้ขา้ชื่อเสนอกฎหมายคนหนึ่งเป็นตวัแทนของขา้พเจา้ 

ขอรบัรองว่า เป็นลายมอืชื่อของผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมายจรงิ 

 

ลงชื่อ ................................... 
(..................................) 

ตวัแทนผูย้ื่นค าขอใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๐ 

ข.ช. ๓ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั ........................ 
เรื่อง รายชื่อผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอ 

ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย .................... 
   

 

ดว้ยบุคคลผูม้รีายชื่อทา้ยประกาศนี้จ านวน ............. คน เป็นผูข้อใหค้ณะกรรมการ
การเลอืกตัง้จดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย .................................................  
ต่อประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

 

ดงันัน้ จงึขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กันว่า หากผู้ที่มีชื่อปรากฏมิได้เป็นผู้เขา้ชื่อ
เสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย .................... ใหแ้จง้การคดัคา้นต่อผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้
ประจ าจงัหวดัภายในยีส่บิวนันบัแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

 

ประกาศ ณ วนัที ่............ เดอืน ............ พ.ศ. ......... 
 
 

(ลงชื่อ) .................................... 
(...................................) 

ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั.......................... 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๑ 

ข.ช. ๔ 
 

หนังสอืคดัคา้นการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย 

 

เขยีนที ่.......................... 
วนัที ่......... เดอืน ................ พ.ศ. .......... 

 

เรื่อง  ขอคดัคา้นการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

เรยีน  ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั ................. 
 

ตามที่ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั ........................ ไดป้ระกาศบญัชีรายชื่อผูร้่วม
เขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ............................ นัน้ 

ข้ าพ เจ้ า น าย  / น าง / น างส าว  .......................................... ชื่ อ ส กุ ล  ............................... 
เลขประจ าตวัประชาชน          

มทีี่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ................... ตรอก / ซอย ............. ถนน ..................... หมู่ที่ ....... 
ต าบล ............. อ าเภอ ........................ จงัหวดั ........................ โทรศพัท ์.........................................  
ซึง่เป็นผูม้ชีื่อปรากฏในรายชื่อที่ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั ..................................... ได้ประกาศนัน้  
ขา้พเจา้ขอคดัคา้นว่าขา้พเจา้มไิด้เป็นผูเ้ขา้ชื่อเสนอกฎหมายแต่อย่างใด 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงชื่อ) ...................................... 
(.....................................) 

 
 .........................................................................................................................................................  

 

ผลการด าเนินพจิารณาของผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั 

ไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ ปรากฏว่า 

 ผู้คดัค้านมิได้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายจรงิ จึงได้ขีดฆ่าชื่อผู้ค ัดค้านออกจากบัญชี
รายชื่อในแบบ ข.ช. ๒ แลว้ 

 ผูค้ดัคา้นร่วมเขา้ชื่อเสนอกฎหมายจรงิ จงึจ าหน่ายหนังสอืคดัคา้นและใหแ้จง้ผูค้ดัคา้นทราบ 

 
 

(ลงชื่อ) .......................................... 
(........................................) 

ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั .......................... 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๒ 

ข.ช. ๕ 

 
 
 
 

 

ที ่............./................ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 ประจ าจงัหวดั ................................. 
 

วนัที ่.......... เดอืน ....................... พ.ศ. .............. 
 

เรื่อง  รายงานผลการคดัคา้นการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

เรยีน  เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

อา้งถงึ  หนังสอืส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ที ่....../......... ลงวนัที ่ ...................  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  บญัชรีายชื่อผูร้่วมเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย (ข.ช. ๒) 
 

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั ................................  
ไดป้ระกาศบญัชรีายชื่อผูร้่วมเขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ..............................  
ระหว่างวนัที ่ ...............  ถงึวนัที ่ ......  เพื่อใหม้กีารคดัคา้นการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย นัน้ 

 

บดัน้ีไดพ้น้ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแลว้ ปรากฏว่ามผีูค้ดัคา้นการเขา้ชื่อ 

จ านวน  ..........  คน และไดข้ดีฆา่ชื่อออกจากบญัชรีายชื่อ จ านวน  ..............  คน รายละเอียด
ปรากฏตามบญัชรีายชื่อผูร่้วมเขา้ชื่อเสนอ (ข.ช. ๒) ทีส่่งมาพรอ้มนี้ 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(ลงชื่อ)  ................................................  
(..............................................) 

ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั  ..................................  
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๓ 

ข.ช. ๖ 

 
 
 
 

ที ่............./................ ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 

วนัที ่.......... เดอืน ....................... พ.ศ. .............. 
 

เรื่อง  ผลการตรวจสอบรายชื่อผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

เรยีน  .............................................................. 
อา้งถงึ  หนังสอืของท่าน ลงวนัที ่ ....................  
 

ตามที่ท่านและคณะขอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ด าเนินการจัดให้มีการ
เขา้ชื่อเสนอรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย  .......................... นัน้ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดต้รวจสอบรายชื่อของท่านและคณะแล้ว
พบว่ามผีูท้ี่คดัคา้นรายชื่อ และผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัไดข้ดีชื่อออกจาก
บญัชรีายชื่อผูร้่วมเขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย  ...............................................   
ในฐานะผูข้อใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย (ข.ช. ๒) จ านวน  .................  ราย  ท าให้ ราย ชื่ อ 
ที่เหลือไม่ครบเงื่อนไขตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดตดิต่อส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
เพื่อขอถอนเรื่องโดยด่วนดว้ย 

ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

(ลงชื่อ) .........................................  
(......................................) 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๔ 

ข.ช. ๗ 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

เรื่อง ก าหนดระยะเวลาใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

   
 

ดว้ย นาย / นาง / นางสาว  .........................................  ชื่อสกุล ........................................  
และคณะจ านวน ................ คน ได้ยื่นค าขอต่อประธานกรรมการการเลอืกตัง้ เพื่อขอใหค้ณะกรรมการ
การเลอืกตัง้จดัใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย  ...........................................................  

 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พจิารณาแลว้เหน็ว่า นาย / นาง / นางสาว  .............................................. 
ชื่อสกุล  ............................................. พรอ้มคณะมจี านวนเกนิหนึ่งรอ้ยคนตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๙ 
แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย จงึขอประกาศใหท้ราบ ดงันี้ 

๑. กฎหมายทีเ่สนอใหม้กีารเขา้ชื่อ คอื ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย  .....................................  
ซึง่มสีาระส าคญัตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 

๒. ระยะเวลาในการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายระหว่างวนัที ่ .........................  ถงึวนัที ่...............  
๓. ผูท้ีจ่ะมสีทิธเิขา้ชื่อเสนอกฎหมายไดต้อ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ ในกรณีแปลงสญัชาตติอ้งไดส้ญัชาตมิาแลว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

(๒) อายุ ๑๘ ปี บรบิูรณ์ในวนัที ่๑ มกราคม ของปีทีม่กีารขอใหม้กีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

๔. ผู้ใดประสงค์จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้แจ้งความประสงค์โดยการแสดงตน พร้อมบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืหลกัฐานอื่นใดตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปแสดงต่อผู้อ านวยการ 
การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั 

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ ณ วนัที ่........... เดอืน ............. พ.ศ. ........... 
 

(ลงชื่อ)  ..................................................  
(................................................) 
ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๕ 

ข.ช. ๘ 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ประจ าจงัหวดั  .....................................  
เรื่อง ก าหนดสถานทีล่งชื่อ 

   
 

ดว้ย นาย / นาง / นางสาว  ...............................................  ชื่อสกุล  ........................  
ได้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้จัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ
วา่ดว้ย  .................... และคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้ก าหนดระยะเวลาในการเข้าชื่อ
เสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ...................... ระหว่างวนัที ่.............. ถงึวนัที.่............. 

 

ฉะนัน้ ผู้ใดประสงค์จะเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบญัญัติดงักล่าว ให้แจ้งความ
ประสงค์ต่อผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั พรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื
หลักฐานอื่นใดที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ................................ 

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ ณ วนัที ่............ เดอืน ............... พ.ศ. .............. 
 

(ลงชื่อ) ....................................... 
(.....................................) 

ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั ................. 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๖ 

ข.ช. ๙ 

 

แผ่นที ่............... ในจ านวน ................ แผ่น 

 

บญัชรีายชื่อผูเ้ขา้ชือ่เสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ....................... 
อ าเภอ ..................... จงัหวดั ............ 

 

ล า
ล าดบั
ที ่

ชื่อและชื่อสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 

อ
อาชพี 

วั
วนั 
เดอืน  
ปีเกดิ 

ทีอ่ยู่ตาม
ทะเบยีนบา้น 

ล
ลายมอืชื่อ 

ห
หมาย
เหตุ 

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๗ 

ข.ช. ๑๐ 

แผ่นที ่....................... ในจ านวน .................. แผ่น 

 

บญัชรีายชื่อผูเ้ขา้ชือ่เสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ........................... 
ตามถิน่ทีอ่ยู่จงัหวดั ................................. 

 

ล า
ล าดบั
ที ่

ชื่อและชื่อสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 

อ
อาชพี 

วั
วนั 
เดอืน  
ปีเกดิ 

ทีอ่ยู่ตาม
ทะเบยีนบา้น 

ล
ลายมอืชื่อ 

ห
หมาย
เหตุ 

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 นาย/นาง/นางสาว .............................. 
        
 

     

 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๘ 

ข.ช. ๑๑ 

 
 
 
 

ที ่............./................ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 

วนัที ่........ เดอืน ................... พ.ศ. ........ 
 

เรื่อง  การเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

เรยีน  .................................... 
อา้งถงึ  หนงัสอืของท่านลงวนัที ่............................ 

 

ตามที่ท่านและคณะขอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ด าเนินการจัดให้มีการ
เขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย ......................... และคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ได้ด าเนินการจดัให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวระหว่างวันที่ ..................... 
ถงึวนัที ่...................... นัน้ 

 

ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดเวลาให้มกีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมายดงักล่าวแล้ว มผีู้
เขา้ชื่อเสนอกฎหมาย จ านวน ........... คน เป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และไดก้ราบเรยีนประธานรฐัสภาเพื่อด าเนินการต่อไปแลว้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

(ลงชื่อ) ............................... 
(.............................) 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๘๙ 

ข.ช. ๑๒ 

 
 
 
 

ที ่............./................ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 

วนัที ่........ เดอืน .................. พ.ศ. ......... 
 

เรื่อง  การจ าหน่ายการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

เรยีน  .................................... 
อา้งถงึ  หนงัสอืของท่านลงวนัที ่.......................... 

 

ตามที่ท่านและคณะขอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ด าเนินการจัดให้มีการ
เขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าด้วย ........................ และคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ได้ด าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวระหว่างวันที่ ....................  
ถงึวนัที ่.................... นัน้ 

 

ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดเวลาให้มกีารเขา้ชื่อเสนอกฎหมายดงักล่าวแล้ว มผีูเ้ขา้ชื่อ
เสนอกฎหมายจ านวน ........ คน ท าให้ไม่เป็นไปตามที่พระราชบญัญัตวิ่าด้วยการเขา้ชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ และประธานรฐัสภาไดส้ัง่จ าหน่ายเรื่องแลว้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดตดิต่อส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
เพื่อขอถอนเรื่องโดยด่วนดว้ย 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

(ลงชื่อ) ............................... 
(............................) 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๐ 

ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

ที ่๗๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง การยกเลกิกฎหมายว่าดว้ยสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

กฎหมายว่าดว้ยสภาพฒันาการเมอืง และกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 

   

 

ตามที่ได้ม ีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๗/๒๕๕๗ 
เรื ่อ ง  ให ้สม าช ิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง ลงวันที ่ 
๒๑ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๗ ก าหนดใหส้มาชกิสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ใชบ้งัคบัสิน้สุดลง และให้การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชกิสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติยุติลงจนกว่าบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือ
กฎหมายอื่นใดจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น และค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง ระงบัการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็น
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวนัที ่๑๕ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๘ ก าหนดใหร้ะงบั
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่ อเสนอชื ่อ เป็นกรรมการปฏ ิร ูปกฎหมายต าม
พระราชบญัญตัิคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปจนกว่าจะมคี าสัง่เป็น
อย่างอื่น อีกทัง้ต่อมายังปรากฏว่ามีสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองบางส่วนได้พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุครบวาระ ท าให้ต้องมีการสรรหาสมาชกิสภาพฒันาการเมอืงแทน
ต าแหน่งทีว่่างลงตามพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

โดยที่องค์กรดงักล่าวได้ชะลอการด าเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง บดันี้สมควร
ก าหนดทศิทางการด าเนินการต่อไปใหช้ดัเจนตามขอ้เท็จจริงที่ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการ
ด าเนินการเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการประกาศใช้บังคับของ
รฐัธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งต่อไปจะต้องด าเนินการจัดตัง้องค์กรขึ้นใหม่ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับองค์กรดงักล่าวเพื่อรบัผิดชอบด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและ 

การปฏิรูปประเทศ ซึ่งรวมถึงงานด้านการพัฒนาการเมือง การปฏิรูปกฎหมาย  
การให้ค าปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั ้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ซ ้าซ้อนกัน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถท างานตลอดจนบรหิารจดัการด้านบุคลากร 
งบประมาณ ทรพัย์สนิ อาคาร สถานที่ อ านาจหน้าที่ และด้านอื่น ๆ ไดอ้ย่างประหยดั
และสอดคลอ้งกนั เพื่อประโยชน์ในการปฏริูปและการบรหิารราชการแผ่นดนิ จงึเหน็เป็น



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๑ 

การสมควรให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปจนกว่าจะมี
กฎหมายอื่นใดบญัญตัิไวเ้ป็นอย่างอื่นหรอืนายกรฐัมนตร ีหรอืหวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาตจิะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ โดยความ
เหน็ชอบของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิจงึมคี าสัง่ ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ให้ยกเลกิประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๐๗/๒๕๕๗ 
เรื่อง ให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติสิ้น สุดลง ลงวันที ่ 
๒๑ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๗ และค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ 
ที ่๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง ระงบัการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏริูป
กฎหมาย ลงวนัที ่๑๕ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๘ 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิพระราชบญัญัติสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญตัสิภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเวน้มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗/๒ ใหย้งัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่า
จะมกีฎหมายอื่นใดบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่นหรอืนายกรฐัมนตรมีคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้ ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้น
หมวด ๓ ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง และหมวด ๔ กองทุนพัฒนาการเมือง 

ภาคพลเมอืง ใหย้งัคงมผีลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าจะมกีฎหมายอื่นใดบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น
หรอืนายกรฐัมนตรมีคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

ให้คณะกรรมการบรหิารส านักงานสภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ค าสัง่นี้มีผล 

ใช้บงัคบั และให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารส านักงานสภาพฒันา
การเมืองและคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เป็นอ านาจ
หน้าทีข่องนายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

ขอ้ ๔  ใหย้กเลิกพระราชบญัญตัิคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ยกเว้นหมวด ๓ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้ยังคงมีผลใช้บังคบัต่อไป
จนกว่าจะมกีฎหมายอื่นใดบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่นหรอืนายกรฐัมนตรมีคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๒ 

ข้อ ๕  ให้ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน 

สภาพฒันาการเมอืง และส านักงานคณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย ยงัคงปฏบิตัิหน้าทีต่่อไป 
และให้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตร ี

ทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย โดยนายกรฐัมนตรีหรอืรองนายกรฐัมนตรอีาจมอบหมายให้
ไปช่วยปฏบิตังิานในองค์กรอื่นได ้

ในระหว่างยงัไม่มกีฎหมายหรอืค าสัง่ของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
หรือนายกรฐัมนตรีก าหนดให้ส านักงานตามวรรคหนึ่งโอนหรอืไปเป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดหน่วยงานอื่นใด ให้บรรดาผู้ซึ่ งปฏิบัติห น้ าที่  ทรัพ ย์สิน  สิทธิ หนี้  และ 

เงนิงบประมาณของส านักงานดงักล่าวที่มอียู่ในวนัก่อนวนัที่ค าสัง่นี้มผีลใช้บงัคบัยงัคง
เป็นของส านักงานนัน้ ๆ  ทัง้นี้ ให้การบรหิารงานบุคคล การเบกิจ่ายและใช้งบประมาณ
กระท าไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น 

ในกรณีที่การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดของ
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามขอ้ ๓ ของค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง ระงบัการสรรหาและค ัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็น
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวนัที ่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ยังอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการในวนัก่อนวนัทีค่ าสัง่นี้มผีลใชบ้งัคบั ให้ยงัคงด าเนินการต่อไปจนกว่า
จะแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๖  บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีดทีอ่า้งถงึประธานสภาตามพระราชบญัญตัสิภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๓ ประธานสภาตามพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรอืประธานกรรมการตามพระราชบัญญตัคิณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหถ้อืว่าอา้งถงึนายกรฐัมนตร ีแลว้แต่กรณี 

บรรดาระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทัว่ไป การบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ การเงนิและทรพัยส์นิ การรกัษาการแทนและการปฏบิตักิารแทน 
การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่น และ 

การด าเนินการอื่นของส านักงานสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเมือง และส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ใช้บังคบัอยู่ใน 

วนัก่อนวนัทีค่ าสัง่นี้ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปจนกว่าจะไดม้กีฎระเบยีบบญัญตัไิว้
เป็นอย่างอื่นหรอืนายกรฐัมนตรมีคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๓ 

ข้อ ๗  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให ้

คณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๘๑  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

สัง่ ณ วนัที ่๑๓ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๒๘๙ ง/หน้า ๓/๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๔ 

ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

ที ่๑๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง กลไกในการขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรช์าต ิ

และการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

   
 

ตามทีไ่ดม้กีารก าหนดทศิทางการด าเนินการของบางองค์กรเพื่อแกปั้ญหาและ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานในด้านการให้ค าปรกึษาทางเศรษฐกิจและสงัคม 
การพฒันาการเมอืงและการปฏริูปกฎหมาย ใหส้อดคล้องกบัการด าเนินการในช่วงการ
เตรยีมการในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการด าเนินการอื่น
ในช่วงระหว่างการจดัท าและประกาศใช้บงัคบัของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
เพื่อให้การบรหิารงานภาครฐัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและไม่เกดิความซ ้าซ้อน โดย 
ได้มกีารยกเลกิพระราชบญัญตัสิภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๓ 
พระราชบญัญัติสภาพัฒนาการเมือง พ .ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบญัญัติคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย พ .ศ. ๒๕๕๓ เว้นแต่บทบญัญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการของ
ส านักงานสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
เพื่ อให้หน่วยงานดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนภารกิจตาม 
ทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายตามความเหมาะสมไดต้่อไป ตามทีก่ าหนดในค าสัง่หวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภา 
ทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกฎหมายว่าดว้ยสภาพฒันาการเมอืง และกฎหมาย
ว่าดว้ยคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 

 

โดยทีปั่จจุบนัไดม้กีารก าหนดภารกจิและบทบาทของหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนการด าเนินการตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญเป็นที่ชดัเจนแล้ว สมควรปรบัปรุง
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานข้างต้นไม่ให้มีความซ ้าซ้อน ในขณะเดียวกัน 
ควรก าหนดกลไกในการขบัเคลื่อนภารกิจในการปฏิรูปและการบรหิารราชการแผ่นดนิ  
เพื่อเร่งรดัการด าเนินการตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรฐับาลให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและการบริหารราชการแผ่นดิน 
ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๕ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศกัราช ๒๕๕๗ หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตโิดยความเห็นชอบของคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาตจิงึมคี าสัง่ ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในค าสัง่นี้ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตร์

ชาตแิละการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานขบัเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตรช์าตแิละการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรช์าตแิละการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตัสิภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๔๓ และมาตรา ๒๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาทีป่รกึษา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรพัย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพนัและ 
ใหโ้อนขา้ราชการ พนักงานราชการลูกจา้งและอตัราก าลงัของส านักงานสภาที่ปรกึษา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปเป็นของหน่วยงานของรฐัตามทีน่ายกรฐัมนตรปีระกาศก าหนด 
โดยให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์หรอืขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ และภาระผูกพนั และใหโ้อน
พนักงานลูกจ้างและอตัราก าลงัของส านักงานสภาพฒันาการเมอืงไปเป็นของสถาบนั
พระปกเกลา้ตามทีน่ายกรฐัมนตรปีระกาศก าหนด โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑห์รอืขัน้ตอน 

ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานสภาพัฒนาการเมืองที่โอนมาปฏิบัติ
ราชการหรอืปฏบิตังิานในสถาบนัพระปกเกล้า ยงัคงไดร้บัเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวสัดิการเท่าที่เคยได้รบัอยู่เดิมโดยให้สถาบันพระปกเกล้า



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๖ 

พจิารณาน าระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลการจดัสวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์อื่น
แก่ผูป้ฏบิตังิานของส านักงานสภาพฒันาการเมอืงมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนเท่าทีจ่ าเป็น 

บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืมติ
คณะรฐัมนตรใีดที่อ้างถึงส านักงานสภาพัฒนาการเมือง และพนักงานหรอืลูกจ้างของ
ส านักงานสภาพฒันาการเมอืงใหถ้อืว่าอ้างถงึสถาบนัพระปกเกล้า พนักงานหรอืลูกจา้ง
หรอืผูป้ฏบิตังิานในสถาบนัพระปกเกลา้ แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๔  ให้ยกเลกิหมวด ๔ แห่งพระราชบญัญัติสภาพฒันาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และใหโ้อนเงนิและทรพัยส์นิของกองทนุพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงทีค่งเหลอืน าส่งคลงั
เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

ขอ้ ๕  ใหย้กเลกิหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญตัิคณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี้ และภาระผกูพนั 
และใหโ้อนพนักงานลูกจา้งและอตัราก าลงัของส านักงานคณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย
ไปเป็นของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรอืหน่วยงานของรฐัตามที่นายกรฐัมนตรี
ประกาศก าหนด โดยให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์หรอืขัน้ตอนที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่โอนมา
ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานในส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิหรอืหน่วยงานของรฐัตาม
วรรคหนึ่งยงัคงได้รบัเงนิเดือนเงนิประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
เท่าที่เคยได้รบัอยู่เดมิโดยให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิพจิารณาน าระเบยีบว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล การจัดสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของ
ส านกังานคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนเท่าทีจ่ าเป็น 

 

ขอ้ ๖  การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกบัการโอนบรรดาทรพัย์สนิ งบประมาณ 
สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันของส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ส านักงานสภาพฒันาการเมอืงและส านักงานคณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย ใหพ้จิารณา
ตามความเหมาะสมและจ าเป็นและสอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕/๑  
ของค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที ่ 
๑๗ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๗ 

แห่งชาตทิี ่๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แกไ้ขเพิม่เตมิค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่
๓/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๓ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

 

ขอ้ ๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (๑๕) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญัติ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตัง้ส านักงานบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิลงวนัที ่๒๕ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

“(๑๕) ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิและการสรา้ง
ความสามคัคปีรองดอง” 

 

ขอ้ ๘  ให้ส านักงานเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะเทียบเท่ากรมที่ไม่สงักัด
ส านักนายกรฐัมนตรกีระทรวง หรอืทบวงอยู่ในบงัคบับญัชาขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตร ี
โดยวธิกีารปฏบิตัิราชการและการบรหิารงาน การบรหิารบุคคล การจดัโครงสร้าง การ
แบ่งส่วนงานหน้าทีแ่ละอ านาจของส่วนงานและอตัราก าลงั ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะรฐัมนตรี
ก าหนด 

ให้การงบประมาณ การเงนิการคลัง การพสัดุและการจดัการทรัพย์สินของ
ส านักงานเป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านักงาน 

ใหม้ผีูอ้ านวยการส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิและ
การสรา้งความสามคัคปีรองดองซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นผู้บงัคบับญัชาขา้ราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างในส านักงาน และรบัผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๙  ให้ส านักงานเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ
และกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั 

 

ขอ้ ๑๐  นายกรฐัมนตรอีาจสัง่ใหข้า้ราชการ พนักงานราชการ หรอืเจ้าหน้าที่
ของรัฐในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในส านักงานโดยมี
ก าหนดเวลาตามทีต่กลงกบัผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานของรฐักไ็ดแ้ละใหอ้งค์กรกลาง
บรหิารงานบุคคลหรอืองค์กรอื่นที่มอี านาจหน้าที่ท านองเดยีวกนัของส่วนราชการหรอื
หน่วยงานของรฐันัน้จดัให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรัฐที่จดัส่งบุคคลดงักล่าวไป
ปฏบิตัหิน้าทีย่งัส านักงานมอีตัราก าลงัแทนตามความจ าเป็นแต่ไม่เกนิจ านวนอตัราก าลงั
ทีจ่ดัส่งไป 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๘ 

ใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหไ้ปปฏบิตังิานในส านักงานตามวรรคหนึ่ง มสีทิธไิดร้บั
เงนิประจ าต าแหน่งในอตัราทีไ่ดร้บัอยู่เดมิต่อไป ส าหรบัสทิธปิระโยชน์อื่นใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

ขอ้ ๑๑  ใหส้ านักงานมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะมาตรการและแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา และตดิตาม

ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมตขิองคณะกรรมการ และคณะกรรมการตามขอ้ ๑๒ 
โดยมุ่งเน้นภารกิจเชงิบูรณาการและปฏบิตักิารเพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตามแผนการปฏริูปประเทศนโยบายการปฏริูปของรฐับาล ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บท 
และแผนการสรา้งความสามคัคปีรองดองเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๒) บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทและแผนการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

(๓) ประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
จัดท ายุ ท ธศาสต ร์ช าติ คณ ะกรรม การปฏิ รูป ป ระเท ศ  แล ะคณ ะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานตามขอ้ ๑๒ รวมทัง้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) รบัเรื่องร้องเรยีนหรอืรอ้งทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกบัการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามคัคี
ปรองดองของหน่วยงานของรฐั 

(๕) จดัฝึกอบรมและประเมนิผลหลกัสตูรการบรหิารราชการแผ่นดนิตามกรอบ
การปฏริปูประเทศยุทธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดบั 

(๖) ด าเนินการอื่นตามทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

ขอ้ ๑๒  นอกจากหน้าทีแ่ละอ านาจตามขอ้ ๑๑ แลว้ ใหส้ านักงานรบัผดิชอบใน
งานธุรการงานทางวชิาการ และเป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสรา้งความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบรหิารราชการ
แผ่นดนิเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการเตรยีมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรยีมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรยีมการเพื่อสร้างความสามคัคปีรองดอง ตามค าสัง่
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๓/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

(๒) คณะกรรมการขบัเคลื่อนและเร่งรดัการด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาล 
(กขร.) ตามค าสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๔๙๙ 

(๓) คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏิรปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ (กขป.) รวม ๕ คณะ
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ และวนัที ่๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 

(๔) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรฐับาล (คตน .)  
ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่๑๔๓/๒๕๕๙ ลงวนัที ่๒๓ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

(๕) คณะกรรมการด าเนินการปฏริูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตามค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตรทีี ่๓๓๑/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

(๖) คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ี
ที ่๘๘/๒๕๖๑ ลงวนัที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

(๗) คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) ตามค าสัง่
ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 

(๘) คณะกรรมการประสานและขบัเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารฐัประจ า
จงัหวดั (คสป.) ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๙) คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏริปูเพื่อรองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย 
THAILAND 4.0 ตามค าสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

(๑๐) คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยนื 
ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่๒๑/๒๕๖๑ ลงวนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

(๑๑) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานอื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 

ใหส้ านักงานท าหน้าทีป่ระสานงาน ตดิตามและรายงานผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการตามขอ้ ๑๓ เป็นประจ าทุกเดอืน 

เพื่อประโยชน์ในการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสัง่แต่ งตัง้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานอื่นอกีได ้รวมทัง้มอี านาจยกเลกิ ยุบรวม เปลี่ยนชื่อ 
และปรบัปรุงองค์ประกอบหรอืหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรอืคณะท างานตามวรรคหนึ่งได ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๐ 

ขอ้ ๑๓  ใหม้คีณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิและ
การสร้างความสามคัคปีรองดอง ประกอบด้วย นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ  
รองนายกรฐัมนตรคีนหนึ่งที่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ และ
รฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรจี านวนไม่เกิน
สามคน ปลดักระทรวงกลาโหม เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้จากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรจี านวนไม่เกนิสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตัง้
ขา้ราชการในส านักงานเป็นผูช้่วยเลขานุการไม่เกนิสองคน 

 

ขอ้ ๑๔  ใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการขบัเคลื่อนและบูรณาการการปฏิรูป

ประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนแม่บท และแผนการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

(๒) เร่งรัด ขับ เคลื่อนก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างานตามขอ้ ๑๒ เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศนโยบายการปฏิรูปของรฐับาล ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามคัคปีรองดองบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานให้
เป็นไปตามขอ้ ๑๑ และขอ้ ๑๒ 

(๔) แต่งตัง้คณะทีป่รกึษาเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๕) ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

ขอ้ ๑๕  การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมทัง้วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตร ี

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๑ 

ข้อ ๑๖  เมื่อครบก าหนดห้าปีนับแต่วนัที่ค าสัง่นี้ ใช้บังคบัให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติพจิารณาความจ าเป็น
และเหมาะสมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  ทัง้นี้  ในกรณีที่
คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าตเิหน็ควรใหส้ านักงานยุตบิทบาทการด าเนินการ ใหค้วาม
ในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๕ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเสนอแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกบัการโอนบุคลากร ทรพัย์สนิและหนี้สนิของ
ส านักงานไปยงัหน่วยงานใดต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา เมื่อคณะรฐัมนตรมีมีติเป็น
ประการใดใหด้ าเนินการไปตามนัน้ 

 

ข้อ ๑๗  การโอนและการรับโอนตามข้อ  ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีค่ าสัง่นี้ มผีลใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๘  ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลงั สนับสนุน
การด าเนินการตามค าสัง่นี้ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยในกรณีทีม่ปัีญหาหรอือุปสรรค
ในการด าเนินการใหเ้สนอนายกรฐัมนตรเีป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด 

 

ขอ้ ๑๙  ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรฐัมนตรีหรอืคณะรฐัมนตรอีาจเสนอให้
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๒๐๑  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

สัง่ ณ วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๒๙๙ ง/หน้า ๓๖/๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๒ 

พระราชบญัญตั ิ

สภาองคก์รชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยสภาองคก์รชุมชน 

 

พระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และ

วตัถุประสงค์ร่วมกนั เพื่อช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนกนั หรอืท ากจิกรรมอนัชอบดว้ยกฎหมาย
และศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมรีะบบบรหิารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้

“ชุมชนทอ้งถิน่” หมายความว่า ชุมชนทีอ่ยู่ร่วมกนัในพืน้ทีห่มู่บา้นหรอืต าบล 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๑ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๓ 

“ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ” หมายความว่า ชุมชนทอ้งถิน่ซึง่เกดิขึน้ก่อนประกาศใช้
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

“องคก์รชุมชน” หมายความว่า องคก์รซึง่เป็นการรวมของชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ 
หรือชุมชนท้องถิ่นดัง้เดิม ซึ่งจดแจ้งการจัดตัง้ตามพระราชบัญญัตินี้   ทัง้นี้  ไม่ว่า
ประชาชนจะจดัตัง้กันขึ้นเองหรอืโดยการแนะน าหรอืสนับสนุนของหน่วยงานของรฐั 
เอกชน หรอืองคก์รพฒันาเอกชน 

“ผู้น าชุมชน” หมายความว่า ประธานกรรมการของชุมชนท้องถิ่น ชุมชน
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิหรอืชุมชนอื่น หรอืหวัหน้ากลุ่ม หรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีม่ี
ฐานะเป็นผูน้ าของชุมชนทอ้งถิน่ ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิหรอืชุมชนอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 

“สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิสภาองคก์รชุมชนต าบล 

“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะการปกครอง
ทอ้งที ่และใหห้มายความรวมถงึชุมชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามประกาศของทางราชการ 

“ต าบล” หมายความว่า เขตพื้นที่ในความรบัผิดชอบของเทศบาล องค์การ
บรหิารส่วนต าบล เขตในกรุงเทพมหานคร หรอืเขตพืน้ทีท่ีก่ฎหมายเรยีกชือ่เป็นอย่างอืน่ 

“จงัหวดั” หมายความรวมถงึ กรุงเทพมหานคร 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๑ 

สภาองคก์รชุมชนต าบล 

   
 

มาตรา ๕  ผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิน่หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิในแต่ละหมู่บา้นซึง่ได้
จดแจง้การจดัตัง้ไวก้บัผูใ้หญ่บา้น และผูแ้ทนชุมชนอื่นในต าบลซึง่ไดจ้ดแจง้การจดัตัง้ไว้
กบัก านัน  ทัง้นี้ โดยการจดแจ้งการจดัตัง้ได้กระท าก่อนวนัประชุม อาจประชุมปรกึษากัน
จดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบลขึน้สภาหนึ่งเพื่อปฏบิตัภิารกจิตามพระราชบญัญตันิี้ได ้

การได้มาซึ่งผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรอืชุมชนท้องถิ่นดัง้เดมิในแต่ละหมู่บ้าน 
และการไดม้าซึ่งผูแ้ทนชุมชนอื่นในต าบลใหเ้ป็นไปตามทีผู่น้ าชุมชนทอ้งถิน่ หรอืชุมชน
ท้องถิ่นดัง้เดมิในแต่ละหมู่บ้าน หรอืผู้น าชุมชนอื่นในต าบล แล้วแต่กรณี ปรกึษาหารอืกัน 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๔ 

โดยให้มีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดัง้เดิมในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
สีค่นและผูแ้ทนชุมชนอื่นในต าบลชุมชนละสองคน 

การประชุมปรกึษากนัตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรอืชุมชน
ทอ้งถิ่นดัง้เดมิในแต่ละหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื่นในต าบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
รอ้ยละหกสบิของผู้แทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสองรวมกนั จงึจะเป็นองค์ประชุม 
และต้องเหน็สอดคลอ้งตอ้งกนัใหจ้ดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบลไม่น้อยกว่ารอ้ยละหกสบิ
ของจ านวนผูแ้ทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสอง 

เมื่อก านันไดร้บัจดแจง้การจดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบลแลว้ใหอ้อกใบรบัการจดแจง้
ใหเ้ป็นหลกัฐานและส่งบญัชรีายชื่อใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ทราบ 

ในกรณีที่ต าบลหรอืหมู่บ้านใดไม่มกี านันหรอืผู้ใหญ่บ้าน ให้จดแจง้การจดัตัง้
ชุมชนหรอืจดแจง้การจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบล แล้วแต่กรณี ไว้กบัผูบ้รหิารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ใหจ้ดแจง้ไวก้บัผูอ้ านวยการเขต 
และใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืผูอ้ านวยการเขต แลว้แต่กรณี ออกใบรบั
การจดแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐาน และแจง้ใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ทราบ 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดแจ้งการจดัตัง้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชน
ทอ้งถิ่นดัง้เดิมตามวรรคหนึ่ง และการจดแจ้งการจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบลตามวรรคสี่
และวรรคหา้ใหเ้ป็นไปตามทีส่ถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องคก์ารมหาชน) ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๖  สภาองคก์รชุมชนต าบล ประกอบดว้ย 

(๑) สมาชกิซึ่งเป็นผูแ้ทนของชุมชนท้องถิน่หรอืชุมชนท้องถิ่นดัง้เดมิในแต่ละ
หมู่บ้านและผูแ้ทนชุมชนอื่นในต าบล ซึ่งได้รบัการคดัเลอืกและมจี านวนตามทีท่ีป่ระชุม
ตามมาตรา ๕ ก าหนด 

(๒) สมาชกิผูท้รงคุณวุฒ ิมจี านวนไม่เกนิหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชกิตาม (๑) 
ในวาระเริม่แรกใหท้ีป่ระชุมตามมาตรา ๕ ก าหนดจ านวนและคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒิ

ตาม (๒) ในวาระต่อไป การก าหนดจ านวนและการคดัเลอืกให้เป็นไปตามผลการปรกึษาหารอื
ของสมาชิกตาม (๑)  ทัง้นี้ ให้คดัเลอืกจากผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งเป็นที่เคารพหรอืยอมรบันับถือ
ของชุมชนในต าบลนัน้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๕ 

มาตรา ๗  สมาชกิสภาองค์กรชุมชนต าบลตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) ต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มภีูมลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่เป็นประจ า หรอืมชีื่อในทะเบยีนบ้านตามกฎหมาย
ว่าดว้ยทะเบยีนราษฎรในหมู่บ้านในต าบลนัน้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถงึ
วนัคดัเลอืก 

(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูม้ตี าแหน่งในพรรคการเมอืง 
หรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวนัคดัเลอืก 

(๓) ไม่เคยสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรอืเขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภา ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวนัคดัเลอืก 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๘๒  สมาชกิสภาองค์กรชุมชนต าบลมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วนัคดัเลอืก 

ในกรณีทีส่มาชกิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ใหด้ าเนินการคดัเลอืกสมาชกิใหม่
แทนภายในก าหนดเวลาหกสิบวนันับแต่วนัที่ต าแหน่งสมาชกิว่างลง เว้นแต่วาระของ
สมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกแทนก็ได ้ 
กรณีทีม่กีารด าเนินการใหไ้ดม้าซึง่สมาชกิแทนต าแหน่งทีว่่างใหส้มาชกิผูน้ัน้อยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าก าหนดเวลาที่เหลอือยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  ทัง้นี้ ใหน้ าความในมาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการคดัเลอืกสมาชิกใหม่ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกสมาชิกขึ้นใหม่  
ใหส้มาชกิทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 

 

 
๒ การคดัเลอืกสมาชกิสภาองค์กรชุมชนต าบลใหม่แทนสมาชกิเดมิทีค่รบวาระนัน้ เป็นกรณี

ที่กฎหมายก าหนดเหตุและระยะเวลาในการคัดเลือกสมาชิกใหม่แทนสมาชิกที่ครบวาระไว้เป็นการ
เฉพาะ กล่าวคือ การจะด าเนินการคัดเลือกได้จะต้องปรากฏว่าสมาชิกเดิมครบก าหนดวาระก่อน  
ดังนัน้ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลล่วงหน้าก่อนที่สมาชิกเดิมครบวาระจึงขดัต่อ 
มาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนฯ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๙๘/๒๕๕๕) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๖ 

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชกิสภาองค์กรชุมชน
ต าบลอาจพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๓) สภาองค์กรชุมชนต าบลมมีติดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลทัง้หมดที่มีอยู่ให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่า 
มคีวามประพฤตใินทางทีจ่ะน ามาซึง่ความเสื่อมเสยีต่อชุมชน 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 

(๕) กระท าการอนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ 

(๖) มกีารยุบเลกิสภาองคก์รชุมชนต าบล 

การวนิิจฉัยการพน้จากต าแหน่งตามมาตรานี้ใหเ้ป็นอ านาจของสภาองค์กรชุมชน
ต าบล ซึง่ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดทีม่อียู่ 

 

มาตรา ๑๐  เมื่อสภาองค์กรชุมชนต าบลมเีหตุต้องยุบเลกิ ใหป้ระธานสภาองค์กร
ชุมชนต าบลที่อยู่ในต าแหน่งขณะมีการยุบเลกิสภาองค์กรชุมชนต าบล แจ้งการยุบเลกิต่อ
ก านัน และเมื่อก านันได้รบัการแจ้งการยุบเลกิสภาองค์กรชุมชนต าบลแล้ว ให้ก านันออก 
ใบรับแจ้งการยุบเลิกไว้เป็นหลักฐานและให้แจ้งไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) ไดท้ราบดว้ย 

ในกรณีที่ต าบลไม่มีก านัน เมื่อสภาองค์กรชุมชนต าบลมีเหตุต้องยุบเลิก  
ใหป้ระธานสภาองค์กรชุมชนต าบลทีอ่ยู่ในต าแหน่งขณะมกีารยุบเลกิสภาองค์กรชุมชน
ต าบล แจ้งการยุบเลิกต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในกรณีเขต
กรุงเทพมหานคร ใหแ้จง้การยุบเลกิต่อผูอ้ านวยการเขตและใหผู้บ้รหิารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่หรอืผูอ้ านวยการเขต แล้วแต่กรณี ออกใบรบัแจง้การยุบเลกิไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และใหแ้จง้ไปยงัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ไดท้ราบดว้ย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดแจ้งการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนต าบล  
ใหเ้ป็นไปตามทีส่ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนต าบลใด ให้โอนบรรดา
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ทัง้หมดแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสาธารณะตามที่ที่ประชุม 
สภาองคก์รชุมชนต าบลเหน็สมควร 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๐๗ 

การโอนบรรดาทรพัย์สนิหากไม่ได้จดัการตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้สถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นและแจ้งให้ที่ประชุม 
ในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนต าบลทราบ 

 

มาตรา ๑๒  สมาชกิสภาองคก์รชุมชนต าบลตอ้ง 

(๑) ไม่ช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนการหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืผู้บรหิาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๒) ไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและศลีธรรมอนัด ี

(๓) ไม่สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิ
สภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรอืผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืเขา้รบั
การสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภา 

 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมาชกิสภาองค์กรชุมชนต าบลพ้นจากต าแหน่งยงัไม่ครบ
หนึ่งปีและได้สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒิสภา สมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืเขา้รบัการสรรหา
เป็นสมาชกิวุฒสิภา หา้มมใิหผู้น้ัน้เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนต าบลเป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่
วนัสมคัรเขา้รบัเลอืกตัง้หรอืเขา้รบัการสรรหาแต่ไม่ไดร้บัเลอืกตัง้หรอืสรรหา แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๔  เมื่อมกีารยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะ
ปกครองทอ้งที ่ใหส้มาชกิสภาองค์กรชุมชนต าบลซึ่งเป็นผูแ้ทนองค์กรชุมชนในหมู่บ้าน
เดมิที่ถูกยุบหรอืถูกรวมยงัคงเป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนต าบลต่อไปจนกว่าสมาชกิ
ภาพจะสิน้สุดลงตามวาระหรอืพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอื่น 

เมื่อมกีารแยกพืน้ที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึน้เป็นหมู่บ้านใหม่ ใหส้มาชกิสภา
องค์กรชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนในหมู่บ้านเดิมยงัคงเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนต าบลอยู่ต่อไป โดยให้สมาชกิสภาองค์กรชุมชนต าบลทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ของหมู่บ้านใด
ก็ให้เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนของหมู่บ้านนัน้ จนกว่า
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามวาระ และจดัให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรชุมชน
ต าบลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด ทัง้ในหมู่บ้านเดิมและ
หมู่บา้นทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ 
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๕๐๘ 

มาตรา ๑๕  ในคราวประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบลครัง้แรก ให้สมาชกิสภา
องค์กรชุมชนต าบลเลอืกกนัเองเป็นประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาสองคน
เป็นรองประธานสภาคนทีห่นึ่งและรองประธานสภาคนทีส่อง 

 

มาตรา ๑๖  ประธานสภา มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เรยีกและด าเนินการประชุมสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๒) ควบคุมและด าเนินกจิการของสภาองค์กรชุมชนต าบลใหเ้ป็นไปตามกตกิา
และมตขิองสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๓) ออกกตกิาและค าสัง่ใด ๆ เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในการประชุม 

(๔) เป็นผูแ้ทนสภาองคก์รชุมชนต าบลในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 

(๕) แต่งตัง้เลขานุการสภาโดยความเหน็ชอบของสมาชกิสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๖) อ านาจและหน้าทีอ่ื่นตามทีม่กีฎหมายบญัญตัไิว ้

 

มาตรา ๑๗  รองประธานสภา มอี านาจและหน้าที่ช่วยประธานสภาในกจิการ
อนัเป็นอ านาจหน้าทีข่องประธานสภา หรอืปฏบิตักิารตามทีป่ระธานสภามอบหมาย 

 

มาตรา ๑๘ เลขานุการสภา มีหน้าที่รบัผิดชอบงานธุรการและการจัดการ
ประชุม และงานอื่นใดตามทีส่ภาองคก์รชุมชนต าบลมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๙  สภาองค์กรชุมชนต าบลต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครัง้ 
เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามภารกจิของสภาองค์กรชุมชนต าบลนัน้ 

นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง เมื่อสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลเข้าชื่อกัน 
ไม่ น้อยกว่าหนึ่ งในสี่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดยื่นหนังสือร้องขอให้เปิดการประชุม 
ประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลตอ้งจดัใหม้กีารประชุมภายในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้ง 

 

มาตรา ๒๐  การประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบล ตอ้งมสีมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิทัง้หมดที่มอียู่จงึจะเป็นองค์ประชุม การลงมติของที่ประชุมให้ถอื
เสียงข้างมาก สมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๒๑  ใหส้ภาองคก์รชุมชนต าบล มภีารกจิดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้มาชกิองค์กรชุมชนอนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณี 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองชุมชนและของชาต ิ
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๕๐๙ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงานของรฐัในการจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาตอิย่างยัง่ยนื 

(๓) เผยแพร่และให้ความรู้ความเขา้ใจแก่สมาชกิองค์กรชุมชน รวมตลอดทัง้
การร่วมมอืกนัในการคุม้ครองคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยนื 

(๔) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชน 
อนัเกีย่วกบัการจดัท าบรกิารสาธารณะของหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๖) จดัให้มเีวทกีารปรกึษาหารอืกนัของประชาชนเพื่อส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ
ของประชาชนในชุมชน  ทัง้นี้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานของรฐัซึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการหรอืเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนด าเนินการต้องน าความเห็นดงักล่าวมา
ประกอบการพจิารณาดว้ย 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและ
สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทัง้ประชาชนทัว่ไปในต าบลสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยัง่ยนื 

(๘) ประสานและร่วมมอืกบัสภาองคก์รชุมชนต าบลอื่น 

(๙) รายงานปัญหาและผลที่เกดิขึ้นในต าบลอนัเนื่องจากการด าเนินงานใด ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหน่วยงานของรฐั โดยรายงานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๑๐) วางกตกิาในการด าเนินกจิการของสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๑๑) จดัท ารายงานประจ าปีของสภาองค์กรชุมชนต าบล รวมถึงสถานการณ์
ดา้นต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในต าบล เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปทราบ 

(๑๒) เสนอรายชื่อผู้แทนสภาองค์กรชุมชนต าบลเพื่อไปร่วมประชุมในระดบั
จงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนต าบล จ านวนสองคน 
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๕๑๐ 

มาตรา ๒๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรฐัส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความร่วมมอื รวมตลอดทัง้ชี้แจงท าความเขา้ใจแก่สภาองค์กรชุมชน
ต าบลและชุมชนทุกประเภทตามทีร่อ้งขอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรชุมชนต าบลอยู่ในเขตอาจให้การ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นเงนิอุดหนุนทัว่ไป
ตามทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนด 

ในการก าหนดตามวรรคสองให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือกับ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ดว้ย 

 

มาตรา ๒๓  ในการปฏิบตัิภารกิจตามมาตรา ๒๑ สภาองค์กรชุมชนต าบล 
อาจตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อปฏบิตัภิารกจิแทนกไ็ดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

หมวด ๒ 

การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนต าบล 

   
 

มาตรา ๒๔  ใหม้กีารประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนต าบลอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง้ เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๗ 

เมื่อสภาองค์กรชุมชนต าบลไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสภาองค์กรชุมชนต าบล
ทัง้หมดในจงัหวดัเขา้ชื่อกนัร้องขอใหม้กีารประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอแนะเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดอนัอยู่ในภารกจิของสภาองค์กรชุมชนต าบล ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัด าเนินการจดั
ใหม้กีารประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนต าบล 

 

มาตรา ๒๕  เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ ผู้ว่าราชการจงัหวดัอาจด าเนินการจดัให้มี
การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๑) เมื่อมกีรณีทีจ่ะจดัท าหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนพฒันาจงัหวดั 

(๒) เมื่อเหน็เป็นการสมควรทีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็ของสภาองคก์รชุมชนต าบล 

 

มาตรา ๒๖ ในการประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนต าบล บุคคล
ดงัต่อไปนี้ย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม แสดงความคดิเหน็และลงมต ิ

(๑) ผูแ้ทนสภาองคก์รชุมชนต าบลตามทีไ่ดร้บัการเสนอรายชื่อตามมาตรา ๒๑ (๑๒) 
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๕๑๑ 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีภูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัซึ่งผู้แทนของสภาองค์กรชุมชน
ต าบลตาม (๑) คดัเลอืกใหเ้ชญิมาร่วมประชุมมจี านวนไม่เกินหนึ่งในหา้ของผูแ้ทนของ
สภาองคก์รชุมชนตาม (๑) 

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามกติกาของที่
ประชุมของผูแ้ทนตาม (๑) 

ผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย อาจเขา้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
แสดงความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมได ้

 

มาตรา ๒๗  ให้ที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนวทางการพฒันาจงัหวดัต่อผูว้่าราชการจงัหวดัและองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั เพื่อน าไปประกอบการพจิารณาในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั 

(๒) เสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไข หรอืความต้องการของ
ประชาชนในเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม 

(๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน
ต าบล เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 

(๔) เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องที่ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรือองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปรกึษา 

(๕) เสนอรายชื่อผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบลสองคน  
เพื่อไปร่วมประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนต าบล 

 

มาตรา ๒๘  ให้ที่ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนต าบลเลอืกกนัเอง
เป็นประธานทีป่ระชุมคนหนึ่งและรองประธานทีป่ระชุมคนหนึ่ง 

ให้น าความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับกับการประชุมในระดับจังหวัดของ 
สภาองคก์รชุมชนต าบลดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๙  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอาจให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นเงนิอุดหนุนทัว่ไป
ตามทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนด 
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๕๑๒ 

หมวด ๓ 

การประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนต าบล 

   
 

มาตรา ๓๐  ในปีหนึ่งใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) จดัใหม้ี
การประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนต าบลอย่างน้อยหนึ่งครัง้ 

 

มาตรา ๓๑  ในการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล บุคคล
ดงัต่อไปนี้ย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม แสดงความคดิเหน็และลงมต ิ

(๑) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามที่ได้รับการเสนอ
รายชื่อตามมาตรา ๒๗ 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้แทนระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนต าบลตาม (๑) 
เสนอใหเ้ชญิมาร่วมประชุมมจี านวนไม่เกนิหนึ่งในหา้ของผูแ้ทนตาม (๑) 

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามกติกาของ 
ทีป่ระชุมของผูแ้ทนตาม (๑) 

 

มาตรา ๓๒  ใหท้ีป่ระชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนต าบล ด าเนินการ
เรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัตัง้และการพฒันาสภาองค์กร
ชุมชนในระดบัต าบลใหเ้กดิความเขม้แขง็และพึง่ตนเองไดเ้พื่อเสนอใหส้ถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ

(๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ สงัคมและกฎหมาย รวมทัง้การจดัท าบรกิารสาธารณะของหน่วยงานของรฐั 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัดทัง้ด้านเศรษฐกิจ  
สงัคม คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม 

(๓) สรุปปัญหาที่ประชาชนในจงัหวดัต่าง ๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทาง 
การแกไ้ขเพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาสัง่การ 

 

มาตรา ๓๓  การประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลให้ทีป่ระชุม
เลอืกกนัเองเป็นประธานทีป่ระชุมคนหนึ่งและรองประธานทีป่ระชุมคนหนึ่ง 

ให้น าความในมาตรา ๒๐ มาใช้บงัคบักบัการประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลดว้ยโดยอนุโลม 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๑๓ 

หมวด ๔ 

การส่งเสรมิกจิการของสภาองคก์รชุมชนต าบล 

   
 

มาตรา ๓๔  ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก าหนด
ขอ้บงัคบัการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดัประชุมในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั
และระดบัต าบลของสภาองคก์รชุมชนต าบลเป็นเงนิอุดหนุนทัว่ไปตามควรแก่กรณี 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) มอี านาจหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตัง้และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
รวมทัง้ใหม้อี านาจหน้าทีใ่นเรื่องดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ประสานและด าเนินการใหม้กีารจดัตัง้และด าเนินการของสภาองคก์รชุมชน
ต าบล รวมทัง้เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์กิจการเกี่ยวกบัสภาองค์กรชุมชนต าบลและ 
ผลการประชุมของการประชุมระดบัจงัหวดัและระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๒) รวบรวมขอ้มลู ศกึษา วจิยั และพฒันาเกีย่วกบังานของสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๓) ประสานและร่วมมือกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง องค์กรภาคเอกชนและองค์กร
ภาคประชาสงัคมในการด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๔) จดัท าทะเบยีนกลางเกีย่วกบัสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิจดัตัง้และด าเนินการของสภาองค์กร
ชุมชนและผลการประชุมในทุกระดบัแล้วเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน
ต าบลระดบัชาตแิละรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตรอีย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบลระดับชาติหรอื
รฐัมนตรมีอบหมาย 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๕๑๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คอื ดว้ยชุมชนเป็นสงัคม
ฐานรากทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์มวีถิชีวีติ วฒันธรรมแตกต่างหลากหลายตาม
ภมูนิิเวศ การพฒันาประเทศทีผ่่านมาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ 
และการเมอืงอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหชุ้มชนอ่อนแอประสบปัญหาความยากจน เกดิปัญหา
สงัคมมากขึ้น ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนถูกท าลายจนเสื่อมโทรม เพื่อให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจดัการตนเองได้อย่างยัง่ยืน รวมทัง้ มีบทบาทส าคัญ 
ในการพฒันาประเทศ การสรา้งระบอบประชาธปิไตย และระบบธรรมาภิบาลซึ่งรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัิรบัรองสทิธชิุมชนและประชาชนให้มบีทบาทส าคญัในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
จงึเหน็สมควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหชุ้มชนและประชาชนไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการพฒันา
ประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๕๑๕ 

ประกาศสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร แบบการจดแจง้การจดัตัง้ชุมชน 

และการจดแจง้การจดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบล ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑๓ 

   
 

เพื่อให้การจดัตัง้และการพฒันาสภาองค์กรชุมชนต าบล ตามพระราชบญัญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปโดยความเรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ เกิดผลลพัธ์
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทีต่้องการใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ สามารถจดัการตนเอง
ไดอ้ย่างยัง่ยนื รวมทัง้มบีทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศ สรา้งระบอบประชาธปิไตย 
และระบบธรรมาภบิาล โดยใหก้ารจดแจง้การจดัตัง้ชุมชนเป็นกระบวนการทีเ่ปิดใหก้ลุ่ม
ประชาชน เครือข่ายชุมชน รวมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต าบลได้รับรู้อย่างทัว่ถึง  
มส่ีวนร่วมในการรวบรวมและรบัรองขอ้มูลชุมชนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมชี้แจง
การจดแจ้งการจัดตั ้งชุมชนและการจัดตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบล เพื่ อให้เข้าใจถึง
วตัถุประสงคก์ารจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบลทีช่ดัเจนร่วมกนั 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหก แห่งพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงออกประกาศไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) เรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร แบบการจดแจง้การจดัตัง้ชุมชน และการจดแจง้การ
จดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ขอ้ ๒  ในประกาศนี้ 
“ชุมชนอื่น” หมายความว่า ชุมชนทีม่สีมาชกิของชุมชนรวมตวักนัมากกว่าหนึ่ง

หมู่บา้น 

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๐ ง/หน้า ๙๖/๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ 
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๕๑๖ 

ขอ้ ๓  ชุมชนท้องถิ่นหรอืชุมชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิในแต่ละหมู่บ้าน ที่ประสงค์จะ
จดแจง้การจดัตัง้ไวก้บัผูใ้หญ่บ้าน ใหผู้แ้ทนชุมชนทอ้งถิน่หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิของ
หมู่บ้านนัน้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงข้อเท็จจริง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การจดัตัง้ วนัเดอืนปีทีจ่ดัตัง้ และวตัถุประสงคท์ีจ่ดัตัง้ พรอ้มดว้ยขอ้บงัคบั 
(หากม)ี 

(๒) วธิกีารรวมตวักนัหรอืวธิกีารรบัสมาชกิ 

(๓) ระบบบรหิารจดัการทีส่มาชกิมส่ีวนรว่ม ซึ่งหมายความรวมถงึวธิกีารไดม้า
ซึง่ผูน้ าชุมชนและผูบ้รหิาร 

(๔) ความต่อเนื่ องในการด าเนินการอย่างน้อยหกเดือน ซึ่งอาจเป็นรายงาน 

การประชุมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการประชุมทีต่่อเนื่องกนั หลกัฐานการด าเนินกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง หลกัฐานการช าระค่าสมาชกิอย่างต่อเนื่อง หรอืหลกัฐานอื่นใด 

(๕) หลักฐานการประชุมของชุมชนท้องถิ่นที่มีมติให้จดแจ้งการจัดตัง้ มติ
ดงักล่าวให้ระบุผูแ้ทนชุมชนท้องถิ่นหรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีไ่ด้รบัมอบหมายใหเ้ป็น 
ผูจ้ดแจง้การจดัตัง้ดว้ย 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งจะเป็นลายมือเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ โดยให้
พจิารณาถงึสาระส าคญัทีป่รากฏในเอกสารเป็นส าคญั 

 

ขอ้ ๔  เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้รบัจดแจ้งพร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานครบถ้วนแล้ว ให้
ออกหลกัฐานการจดแจ้งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นหรอืชุมชนท้องถิ่นดัง้เดมิ และแจ้งให้สถาบนั
ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่ากลุ่มประชาชนที่รวมตัวกนัและแสดงความจ านง 
จะจดแจ้งการจดัตัง้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดัง้เดิม ไม่มีลกัษณะเป็นชุมชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนก็ด ีหรอืขาดเอกสารหลกัฐานตามที่ก าหนดก็ด ี 
ให้ชะลอการจดแจง้ไว้ก่อน และให้ส่งเรื่องให้สถาบนัพจิารณาวนิิจฉัยโดยเรว็ภายในเจด็วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ค าวนิิจฉยัของสถาบนัใหเ้ป็นทีสุ่ด 

หลักฐานการจดแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่สถาบันก าหนด โดยให้
สถาบนัจดัส่งแบบพมิพด์งักล่าวใหก้บัผูใ้หญ่บา้น ก านัน ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
และผูอ้ านวยการเขตตามความจ าเป็น 
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๕๑๗ 

ขอ้ ๕  ชุมชนอื่นในต าบลประสงค์จะจดแจ้งการจดัตัง้ไว้กบัก านัน ให้ผู้แทน
ชุมชนนัน้แจ้งให้ก านันทราบ และให้น าความในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บงัคบักับการแจ้ง  
และการจดแจง้โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่หมู่บ้านหรือต าบลใดไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ให้จดแจ้ง 
การจดัตัง้ชุมชนต่อผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืในกรณีเขตกรุงเทพมหานครให้
จดแจง้ไวก้บัผูอ้ านวยการเขตและใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืผูอ้ านวยการเขต 
แลว้แต่กรณี ด าเนินการตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๗  การจดแจง้การจดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบล ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
และวธิกีาร ดงันี้ 

(๑) การจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบลใหเ้ป็นไปตามความพรอ้มและความสมคัรใจ
ของชุมชนในต าบล 

(๒) ให้ผู้น าชุมชนทุกประเภทที่ได้จดแจ้งการจดัตัง้ชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
ร่วมกนัปรกึษาหารอืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผูแ้ทนชุมชนหมู่บ้านละ ๔ คน ส่วนชุมชนอื่นให้ได้
ผูแ้ทนชุมชนละ ๒ คน 

(๓) เมื่อชุมชนหมู่บ้านและชุมชนอื่นได้ผู้แทนตาม (๒) แล้ว ให้ผู้แทนชุมชน
ดงักล่าวมาร่วมประชุมปรกึษาหารอืกนัในการจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบล ในการประชุม
ดงักล่าวต้องมผีูแ้ทนชุมชนมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละหกสบิของจ านวนผู้แทนชุมชน
ทัง้หมดในต าบลนัน้ที่ได้จดแจ้งการจดัตัง้ชุมชนแล้ว และมติการจดัตัง้สภาองค์กรชุมชน
ต าบลต้องมคีวามเห็นสอดคล้องต้องกนัจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละหกสบิของจ านวนผู้แทน
ชุมชนทัง้หมดในต าบลนัน้ทีไ่ดจ้ดแจง้การจดัตัง้ชุมชนแลว้ 

(๔) เมื่อทีป่ระชุมมมีตใิหจ้ดแจง้การจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบลแลว้ ใหท้ีป่ระชุม
ตาม (๓) ด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สมาชกิสภาองคก์รชุมชนต าบล ดงันี้ 

(ก) ก าหนดจ านวนและคดัเลือกสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลซึ่งเป็น
ผูแ้ทนของชุมชนทุกประเภทในแต่ละหมู่บา้นและผูแ้ทนชุมชนอื่นในต าบล 

(ข) ก าหนดจ านวนสมาชกิผูท้รงคุณวุฒ ิไม่เกนิหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชกิ
ตาม (ก) และให้ที่ประชุมคัดเลือกสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิในวาระต่อไป  ทัง้นี้ การคัดเลือก
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิให้คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่เคารพหรือยอมรบันับถือของ
ชุมชนในต าบลนัน้ 

(๕) สมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลซึ่งเป็นสมาชิกผู้แทนชุมชนและสมาชิก
ผูท้รงคุณวุฒจิะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
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๕๑๘ 

(ก) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ เป็นประจ า หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าดว้ยทะเบยีนราษฎรในหมู่บ้านในต าบลนัน้เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
จนถงึวนัคดัเลอืก 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูม้ตี าแหน่งในพรรคการเมอืง 
หรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวนัคดัเลอืก 

(ค) ไม่เคยสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา 
สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรอืผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอื
เขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภา ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวนัคดัเลอืก 

(ง) ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ให้ผูแ้ทนของที่ประชุมตาม (๓) ด าเนินการจดแจง้การจดัตัง้สภาองค์กรชุมชน
ต าบลต่อก านันในต าบลนัน้ และกรณีที่ต าบลใดไม่มีก านัน ให้จดแจ้งต่อผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ หรอืกรณีเขตกรุงเทพมหานครใหจ้ดแจง้ต่อผูอ้ านวยการเขต 

(๗) การจดแจง้การจดัตัง้สภาองค์กรชุมชนต าบลใหม้เีอกสารประกอบดงัต่อไปนี้ 
(ก) แบบค าขอการจดแจง้ 

(ข) ขอ้มลูสภาองคก์รชุมชนต าบล 

(ค) รายงานการประชุมการจดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบล 

 

ขอ้ ๘  ใหน้ าความในขอ้ ๔ มาใชบ้งัคบักบัการรบัจดแจง้การจดัตัง้สภาองค์กร
ชุมชนต าบลโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๙  ใบรบัการจดแจง้การจดัตัง้ชุมชนและสภาองค์กรชุมชนต าบล ตลอดจน
แนวทางการปฏิบตัิตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) ก าหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สมชยั  ฤชพุนัธุ ์
ประธานกรรมการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
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๕๑๙ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการรบัฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรฐัและประชาชน รวมตลอดทัง้เป็นแนวทาง
ในการใหป้ระชาชนมส่ีวนรว่มในการด าเนินการโครงการของรฐัอย่างกวา้งขวาง 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี จึงวาง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการรบัฟังความ
คดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะโดยวธิปีระชาพจิารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“โครงการของรฐั” หมายความว่า การด าเนินโครงการของหน่วยงานของรฐัอนัเป็น

การพัฒนาเศรษฐกิจหรือสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัหรือโดย
วธิกีารให้สมัปทานหรอือนุญาตให้บุคคลอื่นท า  ทัง้นี้ บรรดาที่มผีลกระทบอย่างกว้างขวาง 
ต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วถิชีวีติ หรอืส่วนไดเ้สยีเกีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่ 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่นใดของรฐั และรฐัวสิาหกจิ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพเิศษ ๕๕ ง/หน้า ๒๕/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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๕๒๐ 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความ
เสยีหายโดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรฐั 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และให้หมายรวมถึง
นายกรฐัมนตรใีนฐานะที่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของส านักนายกรฐัมนตรแีละส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมซึง่ไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

 

ขอ้ ๕  ก่อนเริม่ด าเนินการโครงการของรฐั หน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ
โครงการต้องจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลตามขอ้ ๗ ใหป้ระชาชนทราบ และจะรบัฟังความ
คดิเหน็ของประชาชนโดยวธิใีดวธิหีนึ่งหรอืหลายวธิตีามขอ้ ๙ ดว้ยกไ็ด ้

หน่วยงานของรฐัที่เป็นผู้รบัผดิชอบโครงการของรฐัที่มผีลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจดัให้มีการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใด 
วธิหีนึ่งหรอืหลายวธิตีามขอ้ ๙ ก่อนเริม่ด าเนินการ 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนก่อนเริม่ด าเนินการโครงการของรฐัตามขอ้ ๕ วรรคหนึ่ง เมื่อผู้มส่ีวนได้เสยีรอ้งขอ 
รฐัมนตรีส าหรบัราชการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรบัราชการส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรบัราชการของกรุงเทพมหานคร 
จะสัง่หน่วยงานของรัฐให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก็ได้  ในกรณีเช่นนั ้น 

ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนโดยเรว็ 

 

ข้อ ๗  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่
ประชาชนอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลความจ าเป็น และวตัถุประสงคข์องโครงการ 

(๒) สาระส าคญัของโครงการ 

(๓) ผูด้ าเนินการ 

(๔) สถานทีท่ีจ่ะด าเนินการ 

(๕) ขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

(๖) ผลผลติและผลลพัธข์องโครงการ 

(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศยัหรอืประกอบอาชพีอยู่ใน
สถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทัว่ไป รวมทัง้มาตรการ
ป้องกนั แกไ้ข หรอืเยยีวยาความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากผลกระทบ
ดงักล่าว 
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๕๒๑ 

(๘) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด าเนินโครงการ 
ของรฐัเอง ใหร้ะบุทีม่าของเงนิทีจ่ะน ามาใชจ้่ายในการด าเนินโครงการนัน้ดว้ย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนตามวรรคหนึ่ ง 

ในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศทีส่ านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรจีดัใหม้ขีึน้ตามระเบยีบนี้ดว้ย 

 

ข้อ ๘  ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้
ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรฐั และรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มตี่อโครงการนัน้รวมตลอดทัง้ความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้แก่
ประชาชนดว้ย 

หน่วยงานของรฐัจะรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนไปพรอ้มกบัการเผยแพร่
ขอ้มลูแก่ประชาชนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๙  การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนตามขอ้ ๘ อาจใชว้ธิกีารอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การส ารวจความคดิเหน็ ซึง่อาจท าโดยวธิ ีดงัต่อไปนี้ 
(ก) การสมัภาษณ์รายบุคคล 

(ข) การเปิดใหแ้สดงความคดิเหน็ทางไปรษณีย ์ทางโทรศพัท์หรอืโทรสาร 
ทางระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ หรอืทางอื่นใด 

(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารบัข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบโครงการ 

(ง) การสนทนากลุ่มย่อย 

(๒) การประชุมปรกึษาหารอื ซึง่อาจท าไดโ้ดยวธิ ีดงัต่อไปนี้ 
(ก) การประชาพจิารณ์ 

(ข) การอภปิรายสาธารณะ 

(ค) การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 

(ง) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

(จ) การประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมส่ีวนไดเ้สยี 

(๓) วธิอีื่นทีส่ านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรกี าหนด 
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๕๒๒ 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัเหน็ว่าการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
โดยวธิอีื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในขอ้ ๙ จะท าให้การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน
บรรลุวตัถุประสงค์ตามขอ้ ๘ หน่วยงานของรฐัจะรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนโดยวธินีัน้
กไ็ด ้แต่เมื่อด าเนินการแลว้ ใหแ้จง้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรทีราบดว้ย 

 

ขอ้ ๑๑  ในการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน หน่วยงานของรฐัต้องประกาศ
ใหป้ระชาชนทราบถงึวธิกีารรบัฟังความคดิเหน็ ระยะเวลา สถานที ่ตลอดจนรายละเอยีด
อื่นทีเ่พยีงพอแก่การทีป่ระชาชนจะเขา้ใจและสามารถแสดงความคดิเหน็ได ้

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรฐัและสถานทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการของรฐันัน้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิหา้วนั
ก่อนเริม่ด าเนินการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครอืข่าย
สารสนเทศทีส่ านักงานปลดัส านกันายกรฐัมนตรจีดัใหม้ขีึน้ตามระเบยีบนี้ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๒  เมื่อด าเนินการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนแลว้ ใหห้น่วยงานของ
รฐัจดัท าสรุปผลการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีเ่สรจ็สิน้การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

ใหน้ าความในขอ้ ๑๑ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การประกาศตามขอ้น้ีโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๓  เมื่อรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วปรากฏว่าการด าเนินโครงการ
ของรฐัโครงการใดอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าขอ้มูลทีเ่ผยแพร่แก่ประชาชน
ตามขอ้ ๗ (๗) ถ้ายงัมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินโครงการดงักล่าวต่อไป หน่วยงานของรฐัต้อง
ก าหนดมาตรการป้องกนั แก้ไข หรอืเยยีวยาความเดอืดร้อนหรอืความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้น
จากผลกระทบดงักล่าวเพิม่ขึน้ตามความเหมาะสมก่อนเริม่ด าเนินการโครงการของรฐันัน้และ
ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

ใหน้ าความในขอ้ ๑๑ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การประกาศตามขอ้น้ีโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๔  ระเบยีบนี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
(๑) โครงการของรฐัทีก่ฎหมายบญัญตัวิธิกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไวเ้ป็นการเฉพาะ 

(๒) โครงการของรฐัทีเ่ริม่ด าเนินการไปแลว้ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

 

 

๕๒๓ 

ขอ้ ๑๕  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรมีีหน้าที่ก ากับดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลอื และแนะน าหน่วยงานของรฐัในการด าเนินการตามระเบยีบนี้ รวมทัง้
ใหม้หีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าและเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนใหห้น่วยงานของรฐัทราบ โดยจะจดัใหม้กีารสมัมนาหรอืฝึกอบรมเป็นครัง้คราว
ดว้ยกไ็ด ้

(๒) ศกึษาหรอืวจิยัเพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารใหข้อ้มลูและ
การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

(๓) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการประกาศ รวบรวม และให้บรกิารขอ้มูลทีเ่ผยแพร่แก่ประชาชนและขอ้มูล
เกีย่วกบัการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนตามระเบยีบนี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะเชิญ 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้ขอ้มูลและการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน 
มาใหข้อ้มลู ความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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๕๒๔ 

 

 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง วธิกีำรยื่นค ำขอลงทะเบยีน 

ใชส้ทิธลิงคะแนนออกเสยีงประชำมตนิอกเขตจงัหวดัทำงอนิเทอรเ์น็ต 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 

   

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรก ำหนดใหม้กีำรลงทะเบยีนขอใชส้ทิธลิงคะแนนออกเสยีง
ประชำมตนิอกเขตจงัหวดัทำงอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มสีทิธิ
ออกเสยีงทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงนอกเขตจงัหวดั 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำร
ออกเสยีงประชำมติร่ำงรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอ้ ๑๐๙ วรรคสำม ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกอบมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ในกำรประชุมครัง้ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่ 
๒๗ เมษำยน ๒๕๕๙ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ จงึก ำหนดวธิกีำรยื่นค ำขอลงทะเบยีน 
ใชส้ทิธลิงคะแนนออกเสยีงประชำมตนิอกเขตจงัหวดัทำงอนิเทอรเ์น็ตดงันี้ 

 

ขอ้ ๑  ผูล้งทะเบยีนใชส้ทิธอิอกเสยีงนอกเขตจงัหวดัต้องเป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีง
ตำมมำตรำ ๒๕ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธอิอกเสียงตำมมำตรำ ๒๖ แห่ง
พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติร่ำงรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และผู้ขอ
ลงทะเบยีนตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

(๑) ผูม้สีทิธอิอกเสยีงซึง่อยู่นอกเขตออกเสยีงทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้น หรอื 

(๒) ผู้มีสทิธอิอกเสยีงที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนในเขตออกเสยีงเป็นเวลำน้อย
กว่ำ ๙๐ วนันับถงึวนัออกเสยีง 

 

ขอ้ ๒  ยื่นค ำขอผ่ำนช่องทำงอนิเทอรเ์น็ต ใหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีงด ำเนินกำรยื่นค ำ
ขอลงทะเบยีนดว้ยตนเองทำงเวบ็ไซต ์http://election.dopa.go.th โดยใหบ้นัทกึขอ้มลูเลข
ประจ ำตวัประชำชน ชื่อตวั ชื่อสกุล วนัเดอืนปีเกดิ หมำยเลขหลงับตัรประจ ำตวัประชำชน 
เลขรหสัประจ ำบำ้น (๑๑ หลกั) เขตจงัหวดั และสถำนทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงนอก
เขตจงัหวดั โดยมวีธิกีำรลงทะเบยีนดงันี้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๓๗ ก/หน้ำ ๒/๒๘ เมษำยน ๒๕๕๙ 
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๕๒๕ 

 

 

(๑) เข้ำสู่ระบบ บนัทกึเลขประจ ำตวัประชำชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วนัเดอืนปีเกิด 
หมำยเลขหลงับตัรประจ ำตวัประชำชน เลขรหสัประจ ำบ้ำน (๑๑ หลกั) เขตจงัหวดั และ
สถำนที่ที่ประสงค์ไปใช้สทิธอิอกเสยีงนอกเขตจงัหวดั เมื่อกรอกข้อมูลดงัก ล่ำวถูกต้อง
ครบถว้นแลว้ใหเ้ลอืกลงทะเบยีนขอใชส้ทิธอิอกเสยีง 

(๒) เมื่อเลอืกลงทะเบยีนขอใชส้ทิธเิรยีบรอ้ยแล้ว ใหต้รวจสอบข้อมูลที่ปรำกฏ
ว่ำถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ำมีควำมประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง  
กำรลงทะเบียนให้ระบุสถำนที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียง หรือถ้ำประสงค์ 
จะขอยกเลกิกำรลงทะเบยีนใหเ้ลอืกขอยกเลกิกำรลงทะเบยีนแลว้จงึเลอืกบนัทกึขอ้มลู 

(๓) เขำ้สู่หน้ำกำรยนืยนักำรบนัทกึขอ้มูล ใหต้รวจสอบว่ำขอ้มูลทีป่รำกฏอยู่นัน้
ถูกต้องหรอืไม่ หำกถูกต้องครบถ้วนแล้วใหเ้ลอืกยนืยนักำรบนัทกึขอ้มูล หรอืถ้ำประสงค์
จะกลบัไปแกไ้ขขอ้มลูใหเ้ลอืกกลบัไปแกไ้ขขอ้มลู 

 

ขอ้ ๓  เมื่อมผีูล้งทะเบยีนตำมขอ้ ๒ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัที่
ผูล้งทะเบยีนมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นเป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วนั จดัท ำหนังสอื
แจง้เจำ้บำ้นทีม่ผีูล้งทะเบยีนตำมแบบ อ.ส. ๑๗/อ เพื่อจดัส่งใหเ้จำ้บำ้นภำยในวนัท ำกำรนัน้ 

 

ขอ้ ๔  เมื่อเจำ้บ้ำนได้รบัแจง้ตำมขอ้ ๓ แล้ว ใหต้รวจสอบว่ำผูล้งทะเบยีนเป็น 
ผูม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นของตนหรอืไม่ หำกใช่ใหต้รวจสอบว่ำผูม้ชีื่อดงักล่ำวไดย้ื่นค ำขอ
ลงทะเบยีนขอใชส้ทิธอิอกเสยีงนอกเขตจงัหวดัหรอืไม่ ถำ้ใช่ใหต้อบยนืยนักำรลงทะเบยีน
แก่ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัตำมแบบ อ.ส. ๑๗/อ ภำยใน ๗ วนั นับแต่วนัที่
ได้รบัแจ้ง หำกไม่ใช่ให้แจ้งแก่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเช่นกัน หำกพ้น
ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวใหถ้อืว่ำเจำ้บำ้นไดแ้จง้ตอบรบัแลว้ 

ในกรณีที่เจ้ำบ้ำนแจ้งว่ำผู้มีชื่อในหนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำน ตำมแบบ อ.ส. ๑๗/อ 
ดงักล่ำวไม่ได้ลงทะเบยีน หรอืเป็นผู้ไม่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนของตน ให้ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแจง้แก่นำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่เพื่อคดัชื่อ
ผูล้งทะเบยีนดงักล่ำวออกจำกระบบกำรลงทะเบยีนผูม้สีทิธอิอกเสยีงนอกเขตจงัหวดั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 

๕๒๖ 

 

 

ขอ้ ๕  ผู้มีสทิธอิอกเสยีงที่ได้ลงทะเบยีนขอใช้สิทธอิอกเสยีงนอกเขตจงัหวดั
ตำมขอ้ ๒ แลว้ ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงทีอ่อกเสยีงหรอืยกเกกำรลงทะเบยีน ใหย้ื่นค ำขอ
เปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงหรือขอยกเลิกกำรลงทะเบียน โดยวิธีกำรและระยะเวลำ 
ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เรื่อง ก ำหนดวัน เวลำ ยื่นค ำขอ
ลงทะเบยีนใชส้ทิธลิงคะแนนออกเสยีงประชำมตนิอกเขตจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บุญส่ง  น้อยโสภณ 

กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ท ำหน้ำทีแ่ทน 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 

๕๒๗ 

 

 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิณ ทีอ่อกเสยีง 

ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทพุพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรจดัให้มทีี่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูส้งูอำยุเป็นกรณีพเิศษ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกเสยีงประชำมติ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ย
กำรออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๗๖ ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกอบมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ในกำรประชุมครัง้ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่ 
๒๗ เมษำยน ๒๕๕๙ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงึออกประกำศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรออกเสียงประชำมติ ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผูส้งูอำยุ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

ขอ้ ๒๑  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกำศนี้ 
“ผู้มสีทิธอิอกเสยีง” หมำยควำมว่ำ คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุที่มี

คุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงและไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิออกเสียงตำม
พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรออกเสยีงประชำมตริ่ำงรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“เครื่องอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน” หมำยควำมรวมถึง อุปกรณ์และ
คอมพวิเตอร์เชื่อมต่อขอ้มลูบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำร
หรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ 

“คอมพวิเตอรเ์ชื่อมต่อฐำนขอ้มลูบตัรประจ ำตวัประชำชน” หมำยควำมวำ่ คอมพวิเตอร์
เชื่อมต่อฐำนขอ้มลูบตัรประจ ำตวัประชำชนของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึ กรุงเทพมหำนคร 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๓๗ ก/หน้ำ ๑๐/๒๘ เมษำยน ๒๕๕๙ 
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๕๒๘ 

 

 

“ผูสู้งอำยุ” หมำยควำมว่ำ ผูสู้งอำยุตำมมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัผิูสู้งอำยุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ขอ้ ๔  ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้รกัษำกำรตำมประกำศนี้ 
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   

 

ขอ้ ๕  ใหค้ณะกรรมกำรกำรออกเสยีงประจ ำเขตออกเสยีงเป็นผูด้ ำเนินกำรจดั
และควบคุมกำรออกเสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ 

คณะกรรมกำรกำรออกเสยีงประจ ำเขตออกเสยีง อำจแต่งตัง้บุคคล หรอืคณะ
บุคคลเพื่อช่วยเหลอืในกำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

 

ขอ้ ๖  กำรตรวจสอบกำรขอใช้สทิธอิอกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพกิำร
หรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุ ให้มีกำรใช้เครื่องอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน และ
คอมพวิเตอร์เชื่อมต่อฐำนขอ้มูลบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำหรบัตรวจสอบขอ้มลูผูม้สีทิธิ
ออกเสยีงตำมบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธอิอกเสยีง ณ ที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพล
ภำพ หรอืผูส้งูอำยุจำกระบบคอมพวิเตอร์ 

 

ขอ้ ๗  กำรลงคะแนนออกเสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรอืผูส้งูอำยุ ใหล้งคะแนนออกเสยีงโดยกำรใชบ้ตัรออกเสยีงและตอ้งจดัใหม้กีำรสื่อสำรที่
แสดงขัน้ตอนและวธิกีำรลงคะแนนออกเสยีง พรอ้มอุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
แก่คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ ในกำรลงคะแนนออกเสยีง 

ใหน้ ำควำมในหมวด ๔ กำรด ำเนินกำรออกเสยีง ส่วนที ่๑ กำรด ำเนินงำนก่อน
วนัออกเสยีง และส่วนที ่๔ กำรด ำเนินงำนหลงัปิดกำรลงคะแนนออกเสยีง หมวด ๗ กำร
เก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์กำรออกเสียงและกำรท ำลำยบัตรออกเสียง ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 

๕๒๙ 

 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรลงทะเบยีนขอใชส้ทิธอิอกเสยีง 

   

 

๑. กำรลงทะเบยีนเป็นคณะบุคคล 

ขอ้ ๘  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศก ำหนดวนั เวลำ และ
สถำนที่ลงทะเบยีนขอใช้สทิธอิอกเสยีง ณ ที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรือผู้สูงอำยุ ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ มผีลใชบ้งัคบั โดยวนัสุดทำ้ยของ
กำรลงทะเบยีนตอ้งก่อนวนัออกเสยีงไม่น้อยกว่ำหกสบิวนั 

 

ขอ้ ๙  ผูม้สีทิธอิอกเสยีงทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนออกเสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบั
คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ ใหม้อบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืส ำเนำ
บตัรที่มีรูปถ่ำยซึ่งทำงรำชกำรออกให้และมีเลขประจ ำตัวประชำชน พร้อมทัง้รบัรอง
ส ำเนำเอกสำรแก่องคก์รหรอืสมำคมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหด้ ำเนินกำรลงทะเบยีนแทน 

กำรยื่นค ำขอตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้้แทนขององค์กรหรอืสมำคมที่เกี่ยวขอ้งยื่นค ำ
ขอ ตำมแบบ อ.ส. ๑๖/พก หรอืท ำเป็นหนังสอื ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมรีำยกำรชื่อตวั ชื่อสกุล 
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่อยู่ตำมหลกัฐำนทะเบยีนบ้ำน พรอ้มทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนผูล้งทะเบยีน ต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอืผู้ที่ผูอ้ ำนวยกำร
กำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดมอบหมำย และเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ลงทะเบยีนใหอ้งคก์รหรอืสมำคมทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูม้สีทิธอิอกเสยีง
ทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมำชกิขององคก์รหรอืสมำคมดว้ย 

ส ำหรบัผูดู้แลผู้มสีทิธอิอกเสยีงที่ลงทะเบยีนขอใช้สทิธอิอกเสยีงตำมวรรคหนึ่ง 
หำกประสงค์จะใช้สทิธิออกเสยีง ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรือ
ผู้สูงอำยุ ให้ผู้แทนขององค์กร หรอืสมำคมที่เกี่ยวขอ้งด ำเนินกำรลงทะเบียนแทนตำม
วรรคสองโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๐  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัมอบหมำย ส่งค ำขอและหลกัฐำนกำรลงทะเบียนของผู้ยื่นค ำขอ
ตำมขอ้ ๙ ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงหรอืผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงมอบหมำย
เพื่อตรวจสอบว่ำเป็นผู้มสีทิธิออกเสยีงหรอืไม่ หำกเป็นผู้มสีทิธอิอกเสยีงให้ด ำเนินกำร
ปรบัปรุงฐำนขอ้มูลในกำรจดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงโดยใหห้มำยเหตุว่ำ “ทีอ่อก
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๕๓๐ 

 

 

เสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ” แล้วแจง้ไปยงัองค์กรหรอืสมำคมที่
เกี่ยวขอ้งทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำขอลงทะเบยีน ตำมแบบ อ.ส. ๑๗/พก 
เพื่อใหแ้จง้ผูล้งทะเบยีนทรำบต่อไป 

 

๒. กำรลงทะเบยีนเป็นรำยบุคคล 

ขอ้ ๑๑  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศก ำหนดทีอ่อกเสยีง
ส ำหรบัคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ ตำมข้อ ๑๓ แล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ประกำศ ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ลงทะเบยีนขอใชส้ทิธอิอก
เสยีงของผูม้สีทิธอิอกเสยีง ทีเ่ป็นคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุทัว่ไป ทีป่ระสงค์
จะลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ  
โดยวนัสุดทำ้ยของกำรลงทะเบยีนตอ้งก่อนวนัออกเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

กำรยื่นค ำขอตำมวรรคหนึ่งใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีน
ทอ้งถิน่ โดยใหท้ ำตำมแบบ อ.ส. ๑๖/พ หรอืท ำเป็นหนังสอืซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำรชื่อ
ตวั ชื่อสกุล เลขประจ ำตวัประชำชนทีอ่ยู่ตำมหลกัฐำนทะเบยีนบำ้น พรอ้มกบัส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรทีม่รีปูถ่ำยซึ่งทำงรำชกำรออกใหแ้ละมเีลขประจ ำตวั
ประชำชนที่ได้รบัรองส ำเนำเอกสำรแล้ว ผู้มสีทิธอิอกเสยีงอำจยื่นค ำขอลงทะเบยีนดว้ย
ตนเอง หรอืท ำหนังสอืมอบหมำยให้ผู้มสีทิธอิอกเสยีงอื่นด ำเนินกำรแทน หรอืส่งค ำขอ
ทำงไปรษณยีล์งทะเบยีน โดยใหถ้อืวนัประทบัตรำไปรษณียเ์ป็นส ำคญั 

ส ำหรบัผูดู้แลผู้มสีทิธอิอกเสยีงที่ลงทะเบยีนขอใช้สทิธอิอกเสยีงตำมวรรคหนึ่ง 
หำกประสงค์จะใช้สทิธิออกเสยีง ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรือ
ผูส้งูอำยุ ใหด้ ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมวรรคสองโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๒  ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงหรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง
มอบหมำยตรวจสอบค ำขอและหลกัฐำนกำรลงทะเบยีนของผู้ยื่นค ำขอตำมขอ้ ๑๑ และ  
ใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๐ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๕๓๑ 

 

 

ส่วนที ่๓ 

ทีอ่อกเสยีง 

   

 

ขอ้ ๑๓  เมื่อสิน้สุดระยะเวลำกำรลงทะเบยีนตำมขอ้ ๘ และมผีูม้สีทิธอิอกเสยีง
ยื่นค ำขอลงทะเบียนตำมข้อ ๙ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดัก ำหนดทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ ตำมแบบ 
อ.ส. ๔/พ โดยให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรไปใช้สทิธิ
ออกเสยีง 

ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัขอควำมร่วมมอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
จดัให้มหีน่วยรกัษำพยำบำลประจ ำที่ออกเสยีง เพื่อปฐมพยำบำลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 

ขอ้ ๑๔  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัจดัท ำประกำศก ำหนดทีอ่อก
เสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ จ ำนวนสำมชุด 

(๑) ชุดที ่๑ ปิดประกำศไว ้ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูส้งูอำยุ หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีอ่อกเสยีง 

(๒) ชุดที ่๒ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั เกบ็รกัษำไวท้ีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

(๓) ชุดที ่๓ มอบใหค้ณะกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงปิดประกำศ ณ ทีอ่อกเสยีง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุในวนัออกเสยีง 

 

ขอ้ ๑๕  ใหน้ ำควำมในหมวด ๒ เขตออกเสยีง หน่วยออกเสยีง และทีอ่อกเสยีง 
ส่วนที ่๒ หน่วยออกเสยีง และทีอ่อกเสยีง ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๕๓๒ 

 

 

ส่วนที ่๔ 

เจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรออกเสยีง 

   

 

ขอ้ ๑๖  ใหค้ณะกรรมกำรกำรออกเสยีงประจ ำเขตออกเสยีงแต่งตัง้ผูม้สีทิธอิอก
เสยีงเป็นเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรออกเสยีง ณ ที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพล
ภำพ หรือผู้สูงอำยุ  ก่อนวันออกเสียงไม่ น้อยกว่ำยี่สิบวัน ตำมแบบ อ.ส. ๒ /พ 
ประกอบดว้ย 

(๑) ผู้อ ำนวยกำรประจ ำที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผูส้งูอำยุหนึ่งคน 

(๒) คณะกรรมกำรกำรออกเสยีงประจ ำ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพล
ภำพหรอืผูสู้งอำยุ สบิสองคน ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีง หนึ่งคน 
และกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีง สบิเอด็คน 

(๓) เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัยประจ ำที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือ
ทุพพลภำพหรอืผูส้งูอำยุ อย่ำงน้อยหนึ่งคน 

 

ขอ้ ๑๗  ให้น ำควำมในหมวด ๑ เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรออกเสยีง ส่วนที่ ๔ 
ผูอ้ ำนวยกำรประจ ำหน่วยออกเสยีงและผู้อ ำนวยกำรประจ ำที่ออกเสยีงนอกเขตจงัหวดั 
ส่วนที ่๕ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยออกเสยีงและคณะกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงนอก
เขตจงัหวดั ส่วนที่ ๖ เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยั ส่วนที่ ๗ กำรอบรมเจ้ำพนักงำน
ผู้ด ำเนินกำรออกเสียง และส่วนที่  ๘ ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๕ 

บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

   

 

ข้อ ๑๘  ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงหรือผู้ที่ผู้ อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง
มอบหมำย มีหน้ำที่จ ัดท ำร่ำงประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ ตำมแบบ อ.ส. ๖/พ ใหแ้ก่คณะกรรมกำร
กำรออกเสียงประจ ำเขตออกเสยีงเพื่อพิจำรณำก่อนวนัออกเสยีงไม่น้อยกว่ำสบิห้ำวนั 
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๕๓๓ 

 

 

และให้คณะกรรมกำรกำรออกเสยีงประจ ำเขตออกเสยีงหรอืผู้ที่คณะกรรมกำรกำรออก
เสยีงประจ ำเขตออกเสยีงมอบหมำยลงนำมและประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง ณ 
ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ ใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนวนัออกเสยีง
ไม่น้อยกว่ำสบิวนั 

บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงตำมวรรคหนึ่งจดัท ำจ ำนวนสีชุ่ดและใหด้ ำเนินกำร
ดงันี้ 

(๑) ชุดที่ ๑ ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จงัหวดั หนึ่งชุด 

(๒) ชุดที ่๒ ปิดประกำศไว ้ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูส้งูอำยุ หนึ่งชุด 

(๓) ชุดที่ ๓ ส ำหรบัคณะกรรมกำรประจ ำที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือ
ทุพพลภำพหรอืผูสู้งอำยุ ไว้ใช้ตรวจสอบและหมำยเหตุกำรลงคะแนนออกเสยีงตำมขอ้ 
๒๖ หนึ่งชุด 

(๔) ชุดที่ ๔ มอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัเก็บ
รกัษำไวเ้ป็นชุดส ำรอง หนึ่งชุด 

ใหจ้ดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงตำมวรรคหนึ่งในระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อ
ตรวจสอบกำรขอใชส้ทิธอิอกเสยีงตำมขอ้ ๑๙ 

 

ส่วนที ่๖ 

กำรด ำเนินงำนในวนัออกเสยีง 

   

 

ขอ้ ๑๙  ในวนัออกเสียงก่อนถึงเวลำเปิดให้มีกำรลงคะแนนออกเสียง ให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมำยจำกนำยทะเบียนกลำงด ำเนินกำรติดตัง้เครื่องอ่ำนบัตรประจ ำตัว
ประชำชน หนึ่งชุด และคอมพวิเตอร์เชื่อมต่อฐำนขอ้มูลบตัรประจ ำตวัประชำชน หนึ่งชุด 
ส ำหรบัตรวจสอบกำรขอใชส้ทิธอิอกเสยีงใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเปิดกำรลงคะแนนออกเสยีง 

 

ขอ้ ๒๐  ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรอืผูส้งูอำยุ จดัแบ่งหน้ำทีก่นั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกบรเิวณที่ออกเสยีง ได้แก่ กำรจดัระเบยีบ และ
ควบคุมดูแลให้ควำมสะดวกแก่ผูม้สีทิธอิอกเสียง เพื่อให้กำรลงคะแนนออกเสยีงเป็นไป
ดว้ยควำมเรยีบรอ้ยและเป็นระเบยีบ 
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๕๓๔ 

 

 

(๒) หน้ำที่ตรวจกำรใช้สทิธิออกเสยีงด้วยเครื่องอ่ำนบตัรประจ ำตัวประชำชน 
ไดแ้ก่ ตรวจสอบบตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบอเนกประสงค์
ของผูม้สีทิธอิอกเสยีงกบัขอ้มลูผูม้สีทิธอิอกเสยีงตำมบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีงส ำหรบั
คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ จำกระบบคอมพวิเตอร์ แจง้ล ำดบัทีข่องผู้มสีทิธิ
ออกเสยีงและมอบหลกัฐำนกำรแสดงตนใหแ้ก่กรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงผูท้ ำหน้ำทีม่อบ
บตัรออกเสยีง 

(๓) หน้ำที่มอบบตัรออกเสยีง ได้แก่ รบัหลกัฐำนแสดงตน จดล ำดบัที่ของผู้มี
สทิธอิอกเสยีงตำมบญัชรีำยชื่อผู้มีสทิธอิอกเสยีงส ำหรบัคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูสู้งอำยุ พรอ้มทัง้ให้ผูม้สีทิธอิอกเสยีงพมิพ์ลำยนิ้วมอืหวัแม่มือขวำไวท้ี่ต้นขัว้บตัรออก
เสยีง แล้วให้กรรมกำรประจ ำที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ 
ลงลำยมอืชื่อทีต่น้ขัว้บตัรออกเสยีง ฉีกบตัรออกเสยีงออกจำกตน้ขัว้บตัรออกเสยีงและพบั
บตัรออกเสยีงก่อนส่งมอบพรอ้มหลกัฐำนแสดงตนให้ผู้มสีทิธอิอกเสยีงนัน้ไปลงคะแนน
ออกเสยีง 

ในกรณีผูม้สีทิธอิอกเสยีงไม่มนีิ้วหวัแม่มอืขวำใหพ้มิพล์ำยนิ้วหวัแม่มอืซ้ำย ถ้ำ
ไม่มนีิ้วหวัแมม่อืทัง้สองขำ้งใหพ้มิพล์ำยนิ้วมอืใดนิ้วมอืหนึ่งแทน หำกไม่มนีิ้วมืออยู่เลยให้
ไดร้บักำรยกเวน้และใหก้รรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูส้งูอำยุ หมำยเหตุว่ำ ไม่มนีิ้วมอืไวใ้นบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

(๔) หน้ำทีต่รวจสอบกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงดว้ยคอมพวิเตอร์เชื่อมต่อฐำนขอ้มูล
บตัรประจ ำตวัประชำชนจำกเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน เพื่อกำรพสิูจน์บุคคลว่ำเป็นผู้
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผู้สูงอำยุ หรือไม่ ส ำหรับกรณีผู้มำแสดงตนที่ใช้หลักฐำนในกำรแสดงตนด้วยบัตร
ประจ ำตวัประชำชนซึง่มใิช่บตัรทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์บบอเนกประสงค์ หรอืบตัร
หรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของรัฐ ที่มีรูปถ่ำยและเลขบัตร
ประจ ำตวัประชำชน หรอืมกีรณีที่ต้องวนิิจฉัยกำรแสดงตนตำมขอ้ ๒๓ ขอ้ ๒๔ และขอ้ 
๒๕ แล้วแจ้งล ำดบัที่ผู้มีสิทธิออกเสียงและมอบหลกัฐำนกำรแสดงตนให้แก่กรรมกำร
ประจ ำทีอ่อกเสยีงผูท้ ำหน้ำทีม่อบบตัรออกเสยีง 

(๕) หน้ำทีค่วบคุมคูหำลงคะแนนออกเสยีง ไดแ้ก่ กำรจดัระเบยีบในกำรเขำ้ไป
ลงคะแนนออกเสยีงในคหูำลงคะแนนออกเสยีงใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

(๖) หน้ำที่ควบคุมหบีบตัรออกเสยีง ได้แก่ กำรควบคุมดูแลหบีบตัรออกเสยีง 
และอ ำนวยควำมสะดวกกำรใส่บตัรออกเสยีงของผูม้ีสทิธอิอกเสยีง ควบคุมดูแลไม่ใหผู้ม้ ี
สทิธอิอกเสยีงน ำบตัรออกเสยีงออกไปจำกทีอ่อกเสยีง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 

๕๓๕ 

 

 

กรรมกำรประจ ำที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ ที่
เหลอืใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ช่วยเหลอืและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงคะแนนออกเสยีง หรอืจดัให้มี
กำรช่วยเหลอืในกำรลงคะแนนออกเสยีง เพื่อใหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีงไดล้งคะแนนออกเสยีง
ด้วยตนเอง เว้นแต่ลกัษณะทำงกำยภำพท ำให้คนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ  

ไม่สำมำรถท ำเครื่องหมำยลงในบตัรออกเสยีงได้ ใหบุ้คคลอื่นหรอืกรรมกำรประจ ำทีอ่อก
เสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ เป็นผู้กระท ำกำรแทนโดยควำม
ยนิยอมและเป็นไปตำมเจตนำของคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุนัน้  ทัง้นี้ ใหถ้อื
เป็นกำรลงคะแนนออกเสยีงโดยตรงและลบั แล้วบนัทกึลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่
ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ 

(๒) สบัเปลีย่นช่วยเหลอืกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพล
ภำพ หรอืผูส้งูอำยุ ทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ 

 

ข้อ ๒๑  ให้น ำควำมในหมวด ๔ กำรด ำเนินกำรออกเสียง ส่วนที่ ๒ กำร
ด ำเนินงำนในวนัออกเสยีงของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๗ 

กำรลงคะแนนออกเสยีง 

   

 

ขอ้ ๒๒  กำรตรวจสอบกำรขอใชส้ทิธอิอกเสยีง ใหก้รรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ (๒) ตรวจสอบกำรขอใช้สทิธิ
ออกเสยีงดว้ยเครื่องอ่ำนบตัรประจ ำตวัประชำชนจำกบตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกดว้ย
ระบบคอมพวิเตอร์แบบอเนกประสงค์ของผู้มำแสดงตนกบัขอ้มูลผู้มสีทิธอิอกเสยีงตำม
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผูสู้งอำยุ จำกระบบคอมพวิเตอร์ หำกพบชื่อ และตรวจสอบขอ้มูลแล้วถูกต้องตรงกนัให้
แจง้ล ำดบัทีข่องผูม้สีทิธอิอกเสยีง และมอบหลกัฐำนกำรแสดงตนใหแ้ก่กรรมกำรประจ ำที่
ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ (๓) มอบบตัรออก
เสยีงแก่ผูม้สีทิธอิอกเสยีงนัน้ไปลงคะแนนออกเสยีง 

เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูม้ำแสดงตนดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชนที่
ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้กรรมกำรประจ ำที่ออกเสียงส ำหรบัคน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 

๕๓๖ 

 

 

พกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ (๔) ตรวจสอบกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงของ
บุคคลดงักล่ำวได ้

 

ข้อ ๒๓  กรณีที่ต้องพิสูจน์บุคคลว่ำเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ  
ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ เนื่องจำกผู้มำแสดงตนใช้
หลักฐำนในกำรแสดงตนด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชนซึ่งมิใช่บัตรที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ หรือบัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรฐัทีม่รีูปถ่ำย และเลขประจ ำตวัประชำชน ใหก้รรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ (๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบเลข
ประจ ำตัวประชำชนและรูปถ่ำยแสดงใบหน้ำของผู้มำแสดงตนจำกฐำนข้อมูลบัตร
ประจ ำตัวประชำชนกับข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงตำมบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ณ  
ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุจำกระบบคอมพวิเตอร ์หำกพบ
ขอ้มูลให้ตรวจสอบชื่อตัว - ชื่อสกุล และรูปถ่ำย ถ้ำถูกต้องตรงกันให้กรรมกำรประจ ำ 
ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุตำมขอ้ ๒๐ (๓) มอบบตัรออก
เสยีงแก่ผูม้สีทิธอิอกเสยีงนัน้ไปลงคะแนนออกเสยีง 

กรณีเครื่องอ่ำนบตัรประจ ำตวัประชำชนไมพ่บขอ้มลูของผูม้ำแสดงตน เน่ืองจำก
บัตรประจ ำตัวประชำชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประส งค์ช ำรุด  
ใหก้รรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ (๔) 
ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง 

 

ขอ้ ๒๔  กรณีมผีูท้กัทว้ง หรอืกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอื
ทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ สงสยัว่ำผู้มำแสดงตนไม่ใช่ผู้มชีื่อในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธอิอก
เสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ ใหก้รรมกำรประจ ำที่
ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ ตำมข้อ ๒๐ (๔) ด ำเนินกำร
ตรวจสอบตำมข้อ ๒๓ และให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือ
ทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ สอบสวนและวินิจฉัย ถ้ำคณะกรรมกำรประจ ำที่ออกเสียง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ วนิิจฉัยว่ำเป็นผู้มชีื่อในบญัชรีำยชื่อผู้มี
สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ ก็ให้
กรรมกำรประจ ำที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ 
(๓) มอบบตัรออกเสียงให้ผู้นัน้เพื่อไปลงคะแนนออกเสยีง และให้บันทึกลงในรำยงำน
เหตุกำรณ์ประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 

๕๓๗ 

 

 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูสู้งอำยุ วนิิจฉัยว่ำเป็นผูไ้ม่มีชื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง ณ ที่ออกเสยีงส ำหรบั
คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ ให้บันทึกค ำวินิจฉัยลงในรำยงำนเหตุกำรณ์
ประจ ำที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้มำ
แสดงตนนัน้ทรำบถงึสำเหตุทีไ่ม่สำมำรถลงคะแนนออกเสยีงได ้

 

ขอ้ ๒๕  ผู้ใดแสดงตนว่ำเป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีง ณ ที่ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำร
หรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ แต่กรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพล
ภำพ หรอืผู้สูงอำยุ ไม่พบขอ้มูลในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธอิอกเสยีง ณ ที่ออกเสยีงส ำหรบั
คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ จำกระบบคอมพวิเตอร์ ให้แจ้งแก่ผูน้ัน้ว่ำ “ไม่มี
สทิธลิงคะแนนออกเสยีง” แต่ถ้ำผูน้ัน้ยนืยนัว่ำตนมสีทิธทิีจ่ะลงคะแนนออกเสยีง ณ ทีอ่อก
เสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ โดยอ้ำงว่ำได้ยื่นค ำร้องและ
ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงหรอืผูท้ีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงมอบหมำย ไดส้ัง่เพิม่ชื่อใน
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผู้สูงอำยุ แล้วให้กรรมกำรประจ ำที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผู้สูงอำยุ ตำมข้อ ๒๐ (๔) ตรวจสอบหลักฐำนตอบรบักำรลงทะเบียน เลขประจ ำตัว
ประชำชน และรูปถ่ำยแสดงใบหน้ำของผู้มำแสดงตนจำกฐำนข้อมูลบัตรประจ ำตัว
ประชำชน และใหค้ณะกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูส้งูอำยุ วนิิจฉัยชีข้ำดว่ำจะใหผู้น้ัน้ลงคะแนนออกเสยีงหรอืไม่ ถำ้คณะกรรมกำรประจ ำที่
ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ วนิิจฉัยว่ำเป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีง 
ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ กใ็หก้รรมกำรประจ ำทีอ่อก
เสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ (๔) เพิม่ชื่อผู้นัน้ลงใน
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรบัคนพิก ำรหรอืทุพพลภำพ หรือ
ผูสู้งอำยุ (อ.ส. ๖/พ) แล้วใหก้รรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรอืผูสู้งอำยุ ตำมขอ้ ๒๐ (๓) มอบบตัรออกเสยีงใหผู้น้ัน้เพื่อไปลงคะแนนออกเสยีงและ
ใหบ้นัทกึลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูส้งูอำย ุ

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผูสู้งอำยุ วนิิจฉัยว่ำเป็นผูไ้ม่มชีื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง ณ ที่ออกเสยีงส ำหรบั
คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ ใหน้ ำควำมในขอ้ ๒๔ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
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๕๓๘ 

 

 

ขอ้ ๒๖  ในวนัออกเสยีง ถ้ำไม่สำมำรถตรวจสอบกำรขอใช้สทิธอิอกเสยีงจำก
เครื่องอ่ำนบตัรประจ ำตวัประชำชน และคอมพวิเตอร์เชื่อมต่อฐำนขอ้มูลบตัรประจ ำตัว
ประชำชน ตำมขอ้ ๑๙ เนื่องจำกเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น กรณียงัไม่มกีำร
เปิดใหล้งคะแนนออกเสยีงใหค้ณะกรรมกำรประจ ำทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพล
ภำพ หรอืผูส้งูอำยุ ตรวจสอบกำรขอใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูม้ำแสดงตนจำกบญัชรีำยชื่อผู้
มสีทิธอิอกเสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุทีส่ ำรองไว้ 

ในกรณีเปิดให้มีกำรลงคะแนนออกเสียงและลงคะแนนออกเสียงแล้วให้
คณะกรรมกำรประจ ำที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ 
ด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) บนัทกึสำเหตุและจ ำนวนผูแ้สดงตนขอใชส้ทิธอิอกเสยีงจำกเครื่องอ่ำนบตัร
ประจ ำตวัประชำชน และคอมพวิเตอรเ์ชื่อมต่อฐำนขอ้มลูบตัรประจ ำตวัประชำชน ตำมขอ้ 
๑๙ และได้ใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงแล้วลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่ออกเสียง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ 

(๒) ให้หมำยเหตุกำรลงคะแนนออกเสยีงของผู้มำใช้สิทธอิอกเสยีง ตำม (๑)  
ที่ปรำกฏบนต้นขัว้บัตรออกเสียงลงในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุ 

 

ขอ้ ๒๗  ใหน้ ำควำมในหมวด ๔ กำรด ำเนินออกเสยีง ส่วนที ่๓ กำรลงคะแนน
ออกเสยีงของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสยีง
ประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๘ 

กำรนับคะแนน 

   

 

ขอ้ ๒๘  กำรนับคะแนนออกเสยีง ใหน้ ำควำมในหมวด ๔ กำรด ำเนินกำรออกเสยีง 
ส่วนที่ ๕ กำรนับคะแนนออกเสยีง ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๕๓๙ 

 

 

ขอ้ ๒๙  เมื่อเสรจ็สิ้นกำรนับคะแนนออกเสยีง ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ออกเสยีง
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรนับคะแนนออก
เสยีง โดยให้นับจ ำนวนบตัรออกเสยีงทีใ่ช้ไปว่ำตรงกบัจ ำนวนผูม้ำแสดงตนใชส้ทิธอิอกเสยีง
หรอืไม่ 

กำรตรวจนับจ ำนวนผูม้ำแสดงตนใชส้ทิธอิอกเสยีง ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำทีอ่อก
เสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุประมวลผลจำกระบบคอมพวิเตอร์และ
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธอิอกเสยีง ณ ทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ 
แลว้น ำผลทีไ่ดค้ดัลอกลงมำในรำยงำนผลกำรนับคะแนนออกเสยีงตำมแบบ อ.ส. ๑๘/พ 

 

ส่วนที ่๙ 

กำรรวมผลกำรนับคะแนนออกเสยีง 

   
 

ข้อ ๓๐  ให้คณะกรรมกำรกำรออกเสียงประจ ำเขตออกเสียงรวมผลกำรนับ
คะแนนออกเสยีงจำกรำยงำนผลกำรนับคะแนนออกเสยีงของทีอ่อกเสยีงส ำหรบัคนพกิำร
หรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุทุกที่ออกเสยีงแล้วให้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๑๖ วรรคสำม 
ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสยีงประชำมต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที ่๑๐ 

แผนผงัทีอ่อกเสยีงและแบบพมิพ ์

   
 

ขอ้ ๓๑  แผนผงัทีอ่อกเสยีง และแบบพมิพท์ีใ่ชใ้นกำรลงคะแนนออกเสยีง ณ ที่
ออกเสยีงส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุ ใหเ้ป็นไปตำมตวัอย่ำงและแบบ
พมิพท์ำ้ยประกำศนี้โดยอนุโลม 

ใหน้ ำควำมในหมวด ๘ ตวัอย่ำงบตัรออกเสยีง หบีบตัรออกเสยีง แผนผงัทีอ่อก
เสยีงและแบบพมิพข์องระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำร
ออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บุญส่ง  น้อยโสภณ 

กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ท ำหน้ำทีแ่ทน 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
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๕๔๐ 
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๕๔๑ 
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๕๔๒ 
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๕๔๓ 
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๕๔๔ 
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๕๔๕ 
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๕๔๖ 
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๕๔๗ 
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๕๔๘ 
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๕๔๙ 

 

 



 

๕๕๐ 

 

 

 



 

๕๕๑ 

 

 

 



 

๕๕๒ 
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๕๕๓ 
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๕๕๔ 
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๕๕๕ 
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๕๕๖ 
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๕๕๗ 
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๕๕๘ 
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๕๕๙ 
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๕๖๐ 
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๕๖๑ 
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๕๖๒ 
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๕๖๓ 
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๕๖๔ 

 

 



 

๕๖๕ 
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๕๖๖ 
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๕๖๗ 
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๕๖๘ 
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๕๖๙ 
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๕๗๐ 
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๕๗๑ 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 

๕๗๒ 
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๕๗๓ 
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๕๗๔ 

 

 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรแสดงควำมคดิเหน็ในกำรออกเสยีงประชำมต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๕ มำตรำ ๗ 
และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรออกเสยีงประชำมตริ่ำงรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และขอ้ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์วธิกีำรเผยแพร่
และประชำสมัพนัธ์ร่ำงรฐัธรรมนูญ ค ำอธบิำยสำระส ำคญัของร่ำงรฐัธรรมนูญ ประเด็น
เพิม่เตมิ ค ำอธบิำยหลกักำรและเหตุผลของประเดน็เพิม่เตมิ กระบวนกำรและขัน้ตอนกำร
ออกเสียงและกำรจดัสรรเวลำออกอำกำศทำงสถำนีวทิยุกระจำยเสยีงและสถำนีวทิยุ
โทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกบัมติคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ในกำรประชุมครัง้ที ่
๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวนัที ่๒๙ เมษำยน ๒๕๕๙ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงึออกประกำศไว ้
ดงัต่อไปนี้ 
 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวธิกีำรแสดงควำมคดิเหน็ในกำรออกเสยีงประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

ขอ้ ๒๑  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกำศนี้ 
“กำรออกเสยีง” หมำยควำมว่ำ กำรออกเสยีงประชำมตติำมมำตรำ ๓๙/๑ ของ

รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชัว่ครำว) พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๕๕๙ 

“ผูม้สีทิธอิอกเสยีง” หมำยควำมว่ำ ผูม้สีทิธอิอกเสียงประชำมตใินกำรออกเสยีง
ประชำมตริ่ำงรฐัธรรมนูญ 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๓๙ ก/หน้ำ ๑๑/๒ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
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๕๗๕ 

 

 

ข้อ ๔  ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรออกเสียง บุคคลสำมำรถ
ด ำเนินกำรดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่มลีกัษณะผดิไปจำกขอ้เท็จจรงิ รุนแรง ก้ำวรำ้ว หยำบคำย ปลุก
ระดมหรอืขม่ขู ่และไม่ขดัต่อกฎหมำยอื่น เช่น 

(๑) ศกึษำค้นคว้ำขอ้มูลเกี่ยวกบัร่ำงรฐัธรรมนูญและประเด็นเพิม่เติมให้เขำ้ใจ
อย่ำงครบถ้วนจำกเว็บไซต์ สื่อสิง่พิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในกำร
แสดงควำมคดิเหน็ของตน 

(๒) แสดงควำมคดิเหน็โดยใชถ้อ้ยค ำทีสุ่ภำพ 

(๓) แสดงควำมคดิเหน็ดว้ยขอ้มลูทีม่คีวำมชดัเจน ไม่ก ำกวมอนัอำจท ำใหบุ้คคล
อื่นเหน็ว่ำเป็นกำรบดิเบอืนไปจำกขอ้เทจ็จรงิ 

(๔) กำรน ำเสนอหรอือ้ำงอิงงำนวจิยัตำมหลกัวชิำกำรเพื่อประกอบกำรแสดง
ควำมคดิเหน็ใหผู้ม้สีทิธอิอกเสยีง บุคคลนัน้ควรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและแสดงทีม่ำของ
งำนวจิยันัน้ดว้ย 

(๕) กำรสมัภำษณ์ผ่ำนสื่อ เพื่อแสดงควำมคดิเห็นพร้อมเหตุผลอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งของตน 

(๖) กำรน ำเขำ้ขอ้มูลเกี่ยวกบัควำมคดิเห็นพรอ้มเหตุผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของ
ตนในเวบ็ไซต์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอืกำรส่งต่อขอ้มูลดงักล่ำว โดยไม่มกีำรเพิม่เติม
ควำมเหน็ 

 

ขอ้ ๕  ในกำรแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรออกเสยีง หำ้มมใิห้บุคคลกระท ำ
กำรเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรอืออกเสียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
หรอืไม่ออกเสยีง หรอืเพื่อใหส้ ำคญัผดิ ในวนั เวลำ ทีอ่อกเสยีงหรอืวธิกีำรลงคะแนนออก
เสยีง ดว้ยวธิกีำร ดงันี้ 

(๑) กำรสมัภำษณ์ผ่ำนสื่อดว้ยขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็หรอืมลีกัษณะรุนแรง ก้ำวรำ้ว 
หยำบคำย ปลุกระดมหรอืขม่ขู่ 

(๒) กำรน ำเขำ้ หรอืกำรส่งต่อขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรอืมลีกัษณะรุนแรง ก้ำวร้ำว 
หยำบคำย ปลุกระดมหรอืขม่ขู ่ในเวบ็ไซตแ์ละสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

(๓) กำรท ำหรอืส่งสญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมำย อนัมลีกัษณะรุนแรง ก้ำวร้ำว 
หยำบคำย ปลุกระดมหรอืขม่ขู ่

(๔) กำรจดัเวทสีมัมนำ อภปิรำย โดยกลุ่มองคก์รต่ำง ๆ ทีไ่ม่มหีน่วยงำนของรฐั 
สถำบนักำรศกึษำ หรอืองค์กรทีป่ระกอบกจิกำรดำ้นสื่อสำรมวลชนตำมกฎหมำย เขำ้ร่วม
และมเีจตนำเพื่อปลุกระดมทำงกำรเมอืง 
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๕๗๖ 

 

 

(๕) กำรชกัชวนให้ใส่เสื้อ หรอืติดป้ำย เขม็กลดั ธง รบิบิ้น หรอืเครื่องหมำยที่
แสดงสญัลกัษณ์ควำมเหน็อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรอืกำรขำย กำรแจกจ่ำยสิง่ของดงักล่ำวใน
ลกัษณะรณรงคท์ัว่ไป เพื่อน ำไปสู่กำรปลุกระดมทำงกำรเมอืง 

(๖) กำรแจกเอกสำร ใบปลิว หรือแผ่นพับ ที่มีข้อควำมอันเป็นเท็จหรือมี
ลกัษณะรุนแรง ก้ำวรำ้ว หยำบคำย ปลุกระดมหรอืข่มขู่ เพื่อก่อควำมวุ่นวำย หรอืกำร
ชุมนุมทำงกำรเมอืง 

(๗) กำรรำยงำนข่ำวหรอืกำรจดัรำยกำรของสื่อมวลชนทีน่ ำไปสู่กำรปลุกระดม
หรอืสรำ้งควำมวุ่นวำยในสงัคม 

(๘) กำรรณรงค์เพื่อให้เกดิกำรคล้อยตำมของคนในสงัคมเพื่อใหอ้อกเสยีงอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งอนัมลีกัษณะเป็นกำรปลุกระดม หรอืขดัขวำงกำรออกเสยีง 

 

ขอ้ ๖  สื่อมวลชนสำมำรถรำยงำนหรอืเสนอขำ่วตำมจรยิธรรมแห่งกำรประกอบ
วชิำชพีดว้ยควำมรบัผดิชอบ เป็นกลำง โดยค ำนึงถงึควำมเท่ำเทยีมกนัและไม่เป็นกำรขดั
ต่อกฎหมำย 

 

ขอ้ ๗  ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้รกัษำกำรตำมประกำศนี้ 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ศภุชยั  สมเจรญิ 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 


