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พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ นี้มี บทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํา กัด สิท ธิแ ละ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ให้ใช้บังคับตั้ง แต่วันถัดจากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้น ไป เว้น แต่บทบัญ ญัติในหมวด ๙/๒ กรรมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับเป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๗) และ (๘) ของบทนิ ย ามคํ า ว่ า “ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทางการเมือง” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่ว ยผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๘) สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๔ ให้ย กเลิกความใน (๙) ของบทนิย ามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมือง”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕ ให้ย กเลิกความในบทนิย ามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ” ในมาตรา ๔
แห่ง พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
ทบวง หรือกรมสําหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
เหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติ ปลัด กรุง เทพมหานคร
กรรมการและผู้บริ หารสู งสุด ของรัฐ วิส าหกิ จ หั ว หน้ าหน่ว ยงานอิส ระตามรัฐ ธรรมนู ญ ที่ มีฐานะเป็ น
นิติบุคคล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผู้ดํารงตําแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ผู้บริหารระดับสูง” และ “ผู้อํานวยการกอง” ระหว่าง
บทนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” และคําว่า “ผู้เสียหาย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
““ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการ
ระดับต้นหรือเทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่ว ยงานที่ใช้อํานาจหรือ
ได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจ
หน้า ที่ค วบคุ มกํ ากับ ดูแ ลหน่ ว ยงานดัง กล่า ว และเจ้า หน้า ที่ข องรั ฐอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้อํานวยการกอง” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการระดับต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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มาตรา ๗ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “พนักงานไต่สวน” ระหว่างบทนิยามคําว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” และคําว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
““พนักงานไต่สวน” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยแต่งตั้ง จากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป”
มาตรา ๘ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้ มีคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติเ รีย กโดยย่ อว่ า
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการคนหนึ่ งและกรรมการอื่น อีกแปดคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเป็ น ผู้ ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการ
และกรรมการ
มาตรา ๗ การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหากรรมการจํ า นวนห้ า คน ประกอบด้ ว ยประธานศาลฎี ก า
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นําฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการ
สรรหามี ห น้ า ที่ ส รรหาและจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กจํ า นวนเก้ า คนเสนอต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภา
โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทําให้
ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและ
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการ
ในตําแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
(๒) ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาเรี ย กประชุ ม วุ ฒิ ส ภาเพื่ อ มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีที่
วุฒิสภาให้ความเห็น ชอบ ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่
วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่ ง ตั้ งต่ อ ไป แต่ถ้ า มติที่ ยื น ยัน ตามมติ เ ดิม ไม่ เป็ น เอกฉั น ท์ใ ห้ เ ริ่ม กระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่ ง ต้ อ ง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดําเนินการดังกล่าว
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ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาบุคคลตาม (๑) ได้ภายในเวลาที่กําหนดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีก าแต่ง ตั้ง ผู้พิ พ ากษาในศาลฎีก าซึ่ งดํ ารงตํ าแหน่ งไม่ต่ํ ากว่า ผู้พิ พ ากษาศาลฎีก าจํ านวนสามคน
และให้ที่ป ระชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูง สุด แต่งตั้ง ตุลาการในศาลปกครองสู งสุด จํานวนสองคน
เป็นกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม (๑) แทน
ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่งประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผล
ให้ประธานวุฒิสภาทราบ
มาตรา ๘ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๙ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการพระธรรมนูญ ในศาลทหารสูงสุด
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่น ดิน กรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน หรือกรรมการสิท ธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางบริหาร
ในหน่วยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ หรือเคย
เป็นทนายความ หรือผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย
โดยประกอบวิ ช าชี พ อย่ า งสม่ํ า เสมอและต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น เวลาไม่น้ อ ยกว่ า สามสิ บ ปี นั บ ถึ ง วั น ที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอชื่อ ซึ่งสภาทนายความ หรือองค์การพัฒนาเอกชน หรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและ
เสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา
มาตรา ๑๐ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสามปีก่อนดํารง
ตําแหน่ง
(๓) เป็น ตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ ง ผู้ต รวจการแผ่น ดิน กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๗) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๙) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
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(๑๐) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๑๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑
(๑๖) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๑ ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
เมื่อวุฒิสภาให้ค วามเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยิน ยอม
ของบุ ค คลนั้ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กหรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจะเริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ล าออกจาก
การเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ตาม (๔) แล้ว ซึ่งต้องกระทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ แต่ถ้าผู้นั้น
มิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกหรือได้รับ
ความเห็นชอบให้เป็นกรรมการ และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ”
มาตรา ๙ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ เมื่ อ กรรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ให้ เ ริ่ ม ดํ าเนิ น การตามมาตรา ๗ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดําเนินการ
ตามมาตรา ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา
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มาตรา ๑๕ ให้กรรมการมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส
และบุต รที่ยังไม่บ รรลุนิติภาวะ รวมถึง ทรัพ ย์สิน ที่มอบหมายให้อยู่ ในความครอบครองหรือดูแ ลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต่อประธานวุฒิสภาเมื่อเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๑๙ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม
บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สิน ตามวรรคหนึ่ง จะเปิดเผยได้แ ต่เฉพาะกรณี ที่ต้อง
ดําเนินการตามวรรคสาม หรือเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับ
การร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีที่เจ้าของบัญชีแสดง
รายการทรัพ ย์สินและหนี้ สิน นั้น ยิน ยอมให้มีการเปิ ดเผย ซึ่ง ในกรณีนี้ให้ป ระธานวุฒิสภาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้อง
ขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการผู้ใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรมจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งอย่างร้ายแรง เพื่อให้วุฒิสภามีมติ
ให้พ้นจากตําแหน่งได้
มติข องวุฒิ สภาให้กรรมการพ้น จากตํ าแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีค ะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่ า
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา ๑๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภามีจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการผู้ใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
คําร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว กระทําการตาม
วรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจนและให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องแล้ว ให้ส่ง
คําร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งรับคําร้อง กรรมการ
ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้น มิได้ จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ยกคําร้องดังกล่าว
ในกรณีที่กรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวรรคสาม และมีกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ ทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราว
โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งได้จนกว่ากรรมการที่ตนดํารงตําแหน่งแทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

จนกว่าจะมีคําพิพ ากษาของศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ดํารงตํ าแหน่งทางการเมืองว่าผู้ นั้น กระทํ า
ความผิด
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพ ากษาให้ย กคําร้อง
ให้กรรมการที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสามมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์
อื่นใดในระหว่างที่ยตุ ิการปฏิบัติหน้าที่นั้นเต็มจํานวน
การดําเนินคดีในชั้น ศาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามหมวด ๕
การถอดถอนจากตําแหน่ง
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็นเพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้อง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
(๓) ไต่ ส วนและวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ บุ ค คลตาม (๒)
และเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) ไต่ ส วนและวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ บุ ค คลตาม (๒)
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการกองร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ข้าราชการในระดับต่ํากว่าที่ร่ว มกระทําความผิด กับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง หรือที่กระทําความผิด ในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนิน การด้ว ย
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) กําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
(๖) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้ สิ น ตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๗) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
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(๘) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแ สดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สินของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ พ ร้ อ มข้ อ สั งเกตต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะด้วย
(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อคณะรั ฐ มนตรี รัฐ สภา ศาลหรื อ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่
การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
(๑๒) ดําเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้ยกเลิก
หรือเพิกถอนสิท ธิหรือเอกสารสิท ธิที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐได้อนุมัติหรืออนุญ าตให้สิท ธิประโยชน์หรือออก
เอกสารสิท ธิแ ก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบีย บของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสีย หาย
แก่ทางราชการ
(๑๓) ดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๔) ดําเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น ไปตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต
(๑๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
(๑๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗) ดํา เนิ น การอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ บั ญ ญัติ ห รื อ กฎหมายอื่ น
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็น การตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินคดีตามที่
เห็นสมควรต่อไป หรืออาจส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการต่อไปก็ได้
การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได้ แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวนดังกล่าว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม”
มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิก ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ไม่ว่าเป็นการลงมติในการวินิจฉัย หรือให้ค วามเห็น ชอบตามบทบัญ ญัติแ ห่งพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๕/๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะแจ้งให้หน่วยงาน หรือสถาบันการเงินใดดําเนินการจัดให้กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐานเพียงพอว่าเกี่ยวข้องในเรื่องที่กล่าวหา เพื่อประโยชน์
ในการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ
คณะอนุกรรมการไต่สวน
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก รรมการหรื อ อนุ ก รรมการไต่ ส วนจะขอเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ของหน่ว ยงาน หรือสถาบัน การเงิน ใดตามวรรคหนึ่งให้เป็น ไปตามระเบีย บที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับเกี่ย วกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานนั้น
ข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใดที่กรรมการหรืออนุกรรมการไต่สวนไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ค ว าม ต่ อ ไ ปนี้ เ ป็ น ว ร ร ค ส อ ง แ ล ะว ร ร ค สาม ข อง มาต ร า ๒ ๖
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวน ดําเนินการแทนก็ได้
การดํ า เนิ น การของพนั ก งานไต่ ส วนตามวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติห น้าที่ต ามพระราชบั ญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ ให้ประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการให้เป็น ไปตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการนี้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ จะมอบหมาย
ให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการดําเนินการแทนก็ได้ โดยสําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘/๒ มาตรา
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๓๗/๒ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕/๑ ให้สามารถมอบหมายให้พนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
สํานวนลงนามแทนด้วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการแทน
ให้ผู้ทําหน้าที่ประธานกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหน้าที่เช่น เดียวกับประธาน
กรรมการ”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘/๑ และมาตรา ๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๘/๑ ในกรณีที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการ
สูงสุด ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ทําหน้าที่เป็น ฝ่ายเลขานุการ
โดยคณะทํางานมีอํานาจหน้าที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์
แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลหรือฟ้องคดีต่อไป
มาตรา ๒๘/๒ ในกรณี ที่ พ ระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ห รือ กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ
ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ ประธานกรรมการต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลหรื อ มี อํ า นาจฟ้ อ งคดี เ อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานไต่สวน
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับเนติบัณฑิตหรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานดําเนินการดังกล่าวในศาลแทนในฐานะผู้รับมอบอํานาจ หรือจะพิจารณา
แต่งตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ให้พนักงานไต่สวนซึ่งได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจว่าความและดําเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
(๒) ให้อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
ในการดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงตาม
พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน
ไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้น ผู้ใหญ่และมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมาย อาจร่ว มกับเจ้า พนักงานตํารวจหรือพนัก งานสอบสวนหรื อเจ้าพนั กงานอื่ น
หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดําเนินการก็ได้
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เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในการจับ คุมขัง
และการปล่อยชั่วคราว สําหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดําเนินคดี ให้นําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“มาตรา ๓๒ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวัน ที่เข้ารับตําแหน่งหรือวันที่พ้นจาก
ตําแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี ตามแบบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ทรัพ ย์สิน และหนี้ สิน ที่ ต้อ งแสดงรายการให้ ร วมทั้ง ทรัพ ย์สิน และหนี้ สิน ในต่ างประเทศและ
ให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ยื่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เพื่อไปดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองอื่นภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้น
มิได้เปลี่ย นแปลงไปจากบัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ สินและหนี้สิน ที่ได้ยื่น ไว้ จะแจ้งต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อขอใช้บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวแทนการยื่นใหม่ก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้นั้นมีการเปลี่ย นแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ จะยื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สิน เฉพาะรายการที่มีการเปลี่ย นแปลงก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งจะกําหนดให้นําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยก็ได้
ความในวรรคสามให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินไว้แล้ว และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
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ด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินสําหรับตําแหน่งอื่นซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใด
จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน
เวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป และเมื่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแล้ว
ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย และห้าม
มิให้ผู้นั้น ดํารงตําแหน่ง ทางการเมื องหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วัน ที่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้
กระทําไปในตําแหน่งดังกล่าว รวมทั้งการได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวันที่ความปรากฏต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยะเวลาห้าปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว
มาตรา ๓๕ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามมาตรา
๓๓ แล้ว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อหรือกระทําด้วย
วิ ธี อื่ น ใดแทนการลงลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ ไว้ ใ นบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ สิน และหนี้ สิน และเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิด เผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
การวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือในกรณีที่เจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มีการเปิดเผย
การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามวรรคสองให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย
ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
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พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๗/๑ และมาตรา ๓๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๗/๑ รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให้รายงานว่ามี
ความเปลี่ย นแปลงของทรัพ ย์สินและหนี้สิน เพิ่มขึ้นผิด ปกติหรือไม่ แต่ในกรณีที่ปรากฏว่ามีท รัพ ย์สิน
เพิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ ห รื อ เป็ น กรณี ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง จะแสดงรายการที่ มี
การเปลี่ยนแปลงด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗/๒ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินจากการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หากมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและ
หนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อน
ทรัพ ย์ สิน หรื อปรากฏพฤติ การณ์ว่ามี การถือครองทรัพ ย์สิน แทน อัน มีลัก ษณะเป็น การมีท รั พ ย์สิ น
เพิ่มขึ้น ผิ ด ปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนิน การตรวจสอบธุ ร กรรมทางการเงิน หรื อ
การได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นได้ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
การตรวจสอบทรัพ ย์สินและหนี้สินของผู้ยื่น บัญ ชีที่มีพ ฤติการณ์ต ามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้
ต่อเมื่อมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว
ในการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน
ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้อํานาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุร กรรมตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปราม
การฟอกเงินได้ด้วย
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและ
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ
(๓) และมาตรา ๒๕/๑ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วย”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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“ในระหว่างที่ยังไม่มีคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามวรรคสอง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นไว้ชั่วคราวก็ได้ และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๖) ของมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
มาตรา ๒๔ ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๔ ๐ ม า ต ร า ๔ ๑ แ ล ะ ม า ต ร า ๔ ๒
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ให้ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํ านาจกํา หนดตํ าแหน่ งของเจ้ าหน้า ที่ข องรั ฐ
ซึ่ง จะต้อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์สิ นและหนี้ สิน เพิ่ มเติม จากมาตรา ๓๙ ได้ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตําแหน่ง ของเจ้ าหน้าที่ข องรัฐซึ่งจะต้องยื่น บัญ ชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง ให้นําบทบัญญัติมาตรา
๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งต่ํากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) ให้การยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด โดยจะกําหนดให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นระยะหรือให้มีการแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไว้เดิมด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้
มาตรา ๔๑ บุค คลตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ผู้ใดจงใจไม่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการ
ทรัพ ย์สิน และหนี้สิ นและเอกสารประกอบต่ อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พ ระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ กํ า หนด หรื อ จงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสาร
ประกอบด้ว ยข้อความอัน เป็นเท็จหรือปกปิด ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ท ราบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป และให้ผู้นั้นพ้นจาก
ตําแหน่งนับแต่วันที่มีคําวินจิ ฉัยว่ามีการกระทําดังกล่าว และห้ามมิให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปในตําแหน่ง
ดังกล่าว รวมทั้งการได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปิ ด เผยบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิน และหนี้ สิน และเอกสาร
ประกอบที่มีการยื่นไว้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ ถ้าเป็นประโยชน์ในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทํา
ความผิ ด หรือในกรณี ที่เ จ้าของบัญ ชีแ สดงรายการทรั พ ย์สิ นและหนี้ สิน นั้ น ยิ น ยอมให้มี การเปิด เผย
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔๒ ในการตรวจสอบบัญชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ของเจ้าหน้าที่ข องรัฐ
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗/๒ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๔ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ประธานวุ ฒิ ส ภาส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ดํ า เนิ น การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง
เนื่องจากได้มีการเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งตามมาตรา
๕๙ หรือกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งเนื่องจากเป็นการกระทําผิด
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๒) มีกรณีที่ต้องดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๖๖
(๓) มีการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา
๗๕
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติตามมาตรา ๗๗ หรือกระทําความผิด
ตามมาตรา ๘๘
(๕) มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดขึ้นจะต้องไม่กระทบ
ถึงสิท ธิข องบุคคลในกระบวนการยุติธ รรม และจะต้อ งไม่ทํา ให้สิท ธิ ในการต่ อสู้คดีข องผู้ถูก กล่าวหา
ลดน้อยลงกว่าที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมาย”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ และมาตรา ๔๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๔/๑ ก่อนดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาจมอบหมายให้เลขาธิการดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหานั้น
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
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ป.ป.ช. กําหนด โดยให้ถือว่าเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายเป็น พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๔/๒ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาใดไว้พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริง
แล้ว บรรดาสิ่ง ของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มาตามมาตรา ๔๔/๑ ให้ถือเป็น
อันใช้ได้และสามารถนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงได้”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดําเนิน การแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนกรณีตามมาตรา ๖๓
หรือมาตรา ๖๖ ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ
ระดับของตําแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร”
มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๕/๑ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้พนักงาน
ไต่ส วนดําเนิน การไต่ส วนข้อ เท็จจริง รวบรวมพยานหลั กฐาน และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ในการไต่ ส วนข้อเท็ จจริง ให้พ นักงานไต่ส วนที่ไ ด้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งมี อํานาจตาม
มาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)”
มาตรา ๒๙ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) ของมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ย วกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนมาก่อน”
มาตรา ๓๐ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๕๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ข้อกล่าวหา คําแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จาก
การไต่สวนข้อเท็จจริง”
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสํานวนการไต่ส วนข้อเท็จจริงและมีมติ
วินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงาน
ป.ป.ช. จัด ให้บุคคลทั่ว ไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุ ผลที่มีม ติข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดัง กล่าวได้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘ เมื่อปรากฏว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ผู้ใดมีพ ฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธ รรม ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแ ห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริย ธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอํานาจดําเนิน การถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ตําแหน่งได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ประธานศาลฎีกา
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๘) อัยการสูงสุด
(๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๐) กรรมการการเลือกตั้ง
(๑๑) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๔) รองประธานศาลฎีกา
(๑๕) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๑๖) หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร
(๑๗) รองอัยการสูงสุด
(๑๘) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
(๑๙) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับอื่นที่เทียบเท่า”
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มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับรายงานจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้ดํารง
ตําแหน่ง ทางการเมืองอื่น หรือผู้บริหารระดับสูง อัน เนื่องมาจากกระทําการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งกระทําการฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นมีมูล ให้รายงานไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อให้ประธาน
วุฒิสภาจัด ให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวโดยเร็ว และให้นํ า
บทบัญญัติในมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๓๔ ให้ ย กเลิก ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๕๙ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แ ทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๘ ออกจากตําแหน่ง
ได้”
มาตรา ๓๕ ให้ ย กเลิก ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ กรณีประชาชนร้องขอให้ถ อดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๕๘ ออกจาก
ตําแหน่ง ต้องมีผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยคนเพื่อดําเนินการจัดทําคําร้องและรับรอง
ลายมือชื่อของประชาชนที่เข้าชื่อจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอแล้ว ให้ประธานวุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาว่าคําร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๖๑ หรือ
มาตรา ๖๒ ให้แ ล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นั บแต่วัน ที่ได้รับคํ าร้องขอ ในกรณีที่เห็ น ว่าถูก ต้องและ
ครบถ้วนแล้วให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวน
ข้อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ร้องขอ
หรือผู้ริเริ่มทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนิน การให้ถูกต้อง โดยผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มต้องดําเนิน การให้แ ล้วเสร็จ
และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภา
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ในกรณีที่ ประธานวุ ฒิสภาได้ รับ คําร้ องขอที่ ได้ แ ก้ไ ขตามวรรคหนึ่ ง ให้ต รวจสอบคํ าร้อ งขอ
ดังกล่าวให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอนั้นว่าได้แก้ไขครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ ในกรณี
ที่เห็นว่าผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มได้แ ก้ไขถูกต้องหรือครบถ้ว น ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว แต่หากเห็นว่าคําร้องขอนั้นมิได้
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งคําร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่ม แต่ทั้งนี้ ไม่ตัด
สิทธิที่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มจะยื่นคําร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่”
มาตรา ๓๗ ให้ ย กเลิก ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๖๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อ
ร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งมีมูล และได้ร ายงานไปยังประธาน
วุฒิสภาตามมาตรา ๕๖ (๑) แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัด ให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณามีมติ
โดยเร็ว”
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๖
การดําเนินคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ”
มาตรา ๓๙ ให้ ย กเลิ กความในวรรคสามของมาตรา ๖๖ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแ ก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็น ตัว การ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง
เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย”
มาตรา ๔๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกากล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ว่ากระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รับเรื่องกล่าวหาผู้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีนี้
ผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามิได้
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กรณีตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และให้นํา
บทบัญญัติในหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง และหมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหน่ง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม”
มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๗๓/๑ กรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หากการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สินหรือ
เป็นการละเมิด ต่อหน่ว ยงานของรัฐหรือบุคคลอื่น อัย การสูงสุดอาจยื่น คําร้องขอให้ศาลมีคําพิพ ากษา
เพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งอันมิชอบที่เป็นการละเมิดนั้นด้วยก็ได้
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นต่อไป”
มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๔/๑ ของหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๗๔/๑ ในการดําเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูก
ดําเนินคดี มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ”
มาตรา ๔๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ การกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ข องรัฐผู้ใดร่ํารวย
ผิด ปกติ ให้ผู้กล่าวหาดําเนินการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายังดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
เกินห้าปี โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์หรือเรื่องที่กล่าวหา
นั้นเข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้ สิ น ไว้ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. นํ า บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น นั้ น มา
ประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีที่ ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ ง ทางการเมื องหรื อเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ พ้น จากการดํ ารงตํ าแหน่ งทาง
การเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินห้าปีแล้ว ห้ามมิให้มีการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตามวรรคหนึ่งอีก แต่ไม่เป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่
จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นร่ํารวยผิดปกติขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
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การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๖ การกล่าวหาตามมาตรา ๗๕ จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่เรื่อ งที่กล่าวหาเข้าหลักเกณฑ์ ต ามมาตรา ๗๕ หรือในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง ต่อไป”
มาตรา ๔๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของมาตรา ๘๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็น ผู้ดํา รงตําแหน่ ง ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ
ประธานศาลปกครองสูง สุ ด ตุ ลาการศาลรั ฐธรรมนูญ กรรมการการเลือ กตั้ง ผู้ต รวจการแผ่น ดิ น
กรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิน รองประธานศาลฎี กา รองประธานศาลปกครองสูง สุด หัว หน้ าสํ านั ก
ตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ให้ประธานกรรมการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
ยื่นคําร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน”
มาตรา ๔๕ ให้ ย กเลิ กความในวรรคสามของมาตรา ๘๐ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยกรณีตาม (๒) (๓)
และ (๔) ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๘๑/๑ ในกรณีที่มีคําสั่งของศาลอันเป็นที่สุดให้ยกคําร้องของอัยการสูงสุดหรือประธาน
กรรมการที่ยื่น ตามมาตรา ๘๑ และถ้าผู้ถูกกล่าวหามิใช่เป็น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และได้ถูก
ลงโทษทางวินัยไปก่อนโดยอาศัยเหตุที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ํารวยผิดปกติ
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษและดําเนินการให้ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ดังกล่าวห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่
บุคคลดังกล่าวได้
ในกรณี ผู้ ถู ก กล่ า วหาที่ ถู ก ดํ า เนิ น คดี ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้รับความเป็นธรรมตามสมควรตามที่มีกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้ว ยการบริหารงานบุคคลสําหรับการดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้น แล้วแต่
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กรณี และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด”
มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๘
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ”
มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ ว่ากระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖
(๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(๓) พนักงานอัยการ
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๘) เจ้าหน้า ที่ข องรัฐ ซึ่ง กระทําความผิด ในลั กษณะที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ นสมควร
ดําเนินการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๙) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทําความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
หรือ (๘) การกล่า วหาตามวรรคหนึ่งจะทําด้วยวาจาหรื อทําเป็ น หนังสื อก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบีย บที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเป็น ตัว การ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนด้วย
ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินห้าปีแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ที่จะยกคํากล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ข องรัฐนั้น กระทําผิดขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วัน ที่ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองพ้นจากตําแหน่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๔๙ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของมาตรา ๘๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่ง
คดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคํากล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้”
มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ขึ้น
พิจารณาก็ได้
(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทําชัดเจนเพียงพอที่จะ
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และเป็นเรื่องที่
ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
(๓) เรื่องที่เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดําเนินการ
ต่ อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาตามกฎหมายอื่ น เสร็ จ สิ้ น และเป็ น ไปโดยชอบแล้ ว และไม่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า
การดําเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม”
มาตรา ๕๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๘๗/๑ เรื่ อ งที่ ก ล่ าวหาเจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ เรื่อ งใดที่ ห น่ ว ยงานที่ มี อํ านาจหน้ า ที่ ใ น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นรับไว้พิจารณา ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นกรณีที่
อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเรียกให้หน่วยงานนั้น
โอนเรื่องและส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้”
มาตรา ๕๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓ และ
มาตรา ๘๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๘๙/๑ ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอํานาจของศาลเนื่องจากมีการจับผู้
ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างดําเนินคดีตามมาตรา ๘๙ ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูก
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กล่าวหาไว้ได้ต่อไป และให้พ นักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อ
ดําเนิน คดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดําเนินการ
กรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การมี คํ า สั่ ง ไม่ ฟ้ อ งผู้ ถู ก กล่ า วหา ให้ ร ายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ กรณีดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเรีย กสํานวนการสอบสวน
พร้อมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาพิจารณาหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้
การดํ าเนิ น การของพนั กงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ย่อมไม่ตั ด อํา นาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้พ นักงานไต่สวนเข้าร่วมสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวนก็ได้
ให้พ นักงานสอบสวนแจ้ งให้ ผู้บั งคับ บัญ ชาหรือผู้ มีอํ านาจแต่ งตั้ ง ถอดถอนของผู้ ถูก กล่า วหา
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย
มาตรา ๘๙/๒ ในกรณีที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณาเห็ น สมควร อาจส่ งเรื่ องที่ มี
การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ แล้ว แต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พ นักงานสอบสวนดําเนิน การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาต่อไปก็ได้
มาตรา ๘๙/๓ เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนได้ รั บ เรื่ อ งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ ว ให้
ดําเนินการสอบสวนความผิด ในเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียนต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หรื อ ผู้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนของผู้ ถู ก กล่า วหาดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ตามกฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ
หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้นด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจเรียกสํานวนการสอบสวนมาดําเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงใหม่ได้ โดยถือว่าการดําเนินการของพนักงานสอบสวนไม่เสียไปและอาจถือเป็นสํานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาได้ดําเนินการทางวินัยไป
ตามวรรคหนึ่ง และได้มีคําสั่งลงโทษทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา ในการลงโทษทางวินัยดังกล่าวให้บังคับตาม
มาตรา ๘๙/๔
มาตรา ๘๙/๔ ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนได้ รั บ เรื่ อ งจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญ ชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนดําเนินการสอบสวนความผิดไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือระเบีย บ ที่ใช้บังคับสําหรับ
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การดําเนินการทางวินัยของผู้ถูกกล่าวหาหรือการแต่งตั้งถอดถอนสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วรายงานผล
การดําเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการและให้มีผลบังคับตามมาตรา ๙๒
เมื่อได้รับทราบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดําเนินการ
เกี่ ย วกั บ วิ นั ย หรื อ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนนั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมาะสม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจดําเนินการตามมาตรา ๙๕ ก็ได้”
มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๘๙/๔ หรือมาตรา ๙๓ จะใช้สิทธิอุทธรณ์
ดุลพินิจในการกําหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
คําสั่งดังกล่าว”
มาตรา ๕๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีโดยถือเป็นอัยการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้”
มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๘ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๙๗ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาตรา
๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๔/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๕๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๘/๑ และมาตรา ๙๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๙๘/๑ กรณี ที่ มี ก ารฟ้ อ งผู้ ถู ก กล่ า วหาเป็ น คดี อ าญาต่ อ ศาลที่ มี เ ขตอํ า นาจใน
การพิจารณาคดี ให้ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นควร
ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบไต่สวน ทั้งนี้
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ในการดําเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลทหาร
สูงสุดกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๘/๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๓/๑ มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐด้วยโดยอนุโลม”
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มาตรา ๕๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น มาตรา ๑๐๓/๑ ของหมวด ๙ การขัด กัน ระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิ ด ต่อตํ าแหน่ งหน้า ที่ร าชการหรือความผิด ต่อตํา แหน่ง หน้าที่ ในการยุติธ รรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย”
มาตรา ๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ๙/๑ การส่งเสริมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต มาตรา ๑๐๓/๒ มาตรา ๑๐๓/๓ มาตรา ๑๐๓/๔ มาตรา ๑๐๓/๕ มาตรา ๑๐๓/๖
มาตรา ๑๐๓/๗ มาตรา ๑๐๓/๘ และมาตรา ๑๐๓/๙ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๙/๑
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๐๓/๒ ในกรณีที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า คดีใดสมควรจัด ให้มีมาตรการ
คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทําคําร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคํา หรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ํารวยผิดปกติ หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยาน
ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสําหรับ
บุคคลเหล่านั้นด้วย
ในกรณีเกิด ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดของบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง หรื อ สามี ภริ ย า ผู้ บุ พ การี ผู้ สื บ สั น ดาน หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการดําเนินการ
หรือการให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อ
หน่ว ยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญาด้วย
มาตรา ๑๐๓/๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีเงินสินบนแก่บุคคลตามมาตรา ๓๐ หรือ
อาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
จากงบประมาณตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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มาตรา ๑๐๓/๔ ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็น ว่าการดําเนินการหรือให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และสมควรได้รับยกย่องให้เป็น
แบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตําแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐๓/๕ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็น เจ้าหน้าที่ข องรัฐ เมื่อ
บุคคลนั้นร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้ง
หรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลนั้นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะ
มีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใด
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๑๐๓/๖ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่ว นเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดกับ
เจ้า หน้า ที่ข องรั ฐซึ่ง เป็น ผู้ถู กกล่ าวหารายอื่ น หากได้ ให้ถ้ อยคํ า หรื อแจ้ งเบาะแสหรือ ข้อมู ลอัน เป็ น
สาระสําคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น
นั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็น สมควรจะกั น ผู้ นั้ น ไว้ เ ป็ น พยานโดยไม่ ดํา เนิ น คดี ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่ว ยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอีย ดค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่ อประโยชน์ ในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ในกรณี ที่มี การทํา สั ญ ญาระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น
คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มี ห น้ า ที่ แ สดงบั ญ ชี ร ายการรั บ จ่ า ยของโครงการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําปี เพื่อให้มีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคํานวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าบุคคลหรือ
นิติบุคคลใดที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งให้หน่ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบต่อไป

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใช้อํานาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกําหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐรั บไปปฏิ บัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํ านาจสั่ งให้ หน่ ว ยงานของรัฐ นั้น ดํ าเนิน การไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเรื่องนั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้
มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงานของ
รัฐจะต้องดําเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ค ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว และให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย
หน่ ว ยงานของรั ฐ ใดฝ่า ฝื น หรือ ไม่ ดํา เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่า ผู้ ที่ มี หน้ า ที่ เ กี่ย วข้ อ ง
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐๓/๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและขั้นตอนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคดีที่อยู่ร ะหว่างการไต่สวนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยให้มีการจัด ทํา
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีด้วย”
มาตรา ๕๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๙/๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด มาตรา ๑๐๓/๑๐ มาตรา ๑๐๓/๑๑ มาตรา ๑๐๓/๑๒ มาตรา ๑๐๓/๑๓ มาตรา
๑๐๓/๑๔ มาตรา ๑๐๓/๑๕ มาตรา ๑๐๓/๑๖ มาตรา ๑๐๓/๑๗ มาตรา ๑๐๓/๑๘ มาตรา
๑๐๓/๑๙ มาตรา ๑๐๓/๒๐ และมาตรา ๑๐๓/๒๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๙/๒
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
มาตรา ๑๐๓/๑๐ ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ ไม่ เ กิน ห้ า คนตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ า หนด ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคนหนึ่งและกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๐๓/๑๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
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(ก) มีคุณสมบัติ
(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(๓) มีสัญชาติไทย
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ที่ มีค วามรู้ แ ละประสบการณ์ หรื อ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ในลั ก ษณะที่ เ ป็น ประโยชน์ ต่ อ
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพที่มี
กฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็น เวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพให้การรับรอง
(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษหรือ
เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ
(๗) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด
มาตรา ๑๐๓/๑๒ ในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจํานวนเก้าคน ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร
ในแต่ละจังหวัดตาม (๑) ถึง (๙) โดยการคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละหนึ่งคน
(๑) สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา
(๒) สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
(๓) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน
(๔) สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด
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(๕) กลุ่มอาสาสมัคร
(๖) องค์กรเอกชน
(๗) องค์กรเกษตรกร
(๘) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน
(๙) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
ในกรณีที่มีผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรตามวรรคหนึ่งไม่ครบจํานวน หรือไม่สามารถดําเนินการ
สรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดได้ ให้ดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่งประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้ าราชการในสํ านักงาน ป.ป.ช. คนหนึ่ งทําหน้ าที่เป็น เลขานุ การของ
คณะกรรมการสรรหา
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการคั ด เลื อ กกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๓/๑๓ การคัดเลือกกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ยื่นความประสงค์เพื่อเข้ารับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหาโดยให้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใด
(๒) ให้ค ณะกรรมการสรรหาจั ด ทํ าบั ญ ชีร ายชื่อ ผู้ที่ ได้ รับการเสนอชื่อ จํานวนสองเท่า ของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อ
เสนอให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจ ารณาคัด เลือ กซึ่ง จะต้องเสนอพร้ อมความยิน ยอมของผู้ที่ไ ด้รั บ
การเสนอชื่อนั้น
(๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (๒) และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
(๔) ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารับการสรรหา การตรวจสอบคุณ สมบัติ และวิธีการเลือ ก
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
มาตรา ๑๐๓/๑๔ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ต้อง
(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
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๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

(๒) ไม่ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
(๔) ไม่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ข้ า ราชการการเมื อ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ได้รับ
แต่งตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกหรือได้พ้นจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) หรือ
(๗) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล้ว ซึ่งต้องกระทํา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้น้ันมิได้ลาออกหรือได้พ้นหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาที่ กํา หนด ให้ ถือ ว่า ผู้นั้ น มิ เ คยได้ รับ การแต่ง ตั้ง ให้เ ป็น กรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดและให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่
มาตรา ๑๐๓/๑๕ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีวาระการดํารง
ตําแหน่งสี่ปีนับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้งและจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ไม่ว่าในจังหวัดใด
กรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ประจํ าจั ง หวั ด ซึ่ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําจังหวัด ชุด ใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดชุดเดิม ให้ดําเนินการ
สรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร
มาตรา ๑๐๓/๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ หรือกระทําการฝ่าฝืนมาตรา
๑๐๓/๑๔
(๕) กระทําการฝ่าฝืน มาตรฐานทางจริย ธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
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(๖) กระทําการใดอันมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๗) ในกรณี ที่ ป ระชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า พั น คนเข้ า ชื่ อ ร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้ใดกระทําการขาด
ความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์
ของการดํารงตําแหน่งอย่างร้ายแรง
(๘) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่หรือร่ํารวยผิด ปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือ
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๙) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ผู้ใดถูกกล่าวหาตาม (๗)
หรือ (๘) หรือในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดให้กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้
มาตรา ๑๐๓/๑๗ ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดพ้นจาก
ตําแหน่งตามมาตรา ๑๐๓/๑๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่โดยเร็วและ
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ข องผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่มีระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๓/๑๘ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้
(๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ค วามรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ต ระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต
โดยดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ดําเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) พิจ ารณาเสนอมาตรการ ความเห็ น หรือ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ข องรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๔๓
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดหรือ
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ได้
มาตรา ๑๐๓/๑๙ ให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๑๐๓/๒๐ กรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ประจํ าจั งหวัด มี สิท ธิไ ด้รั บ
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา ๑๐๓/๒๑ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
ประจําจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด” เป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน
ป.ป.ช. โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่ง
อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดหรืองานอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย”
มาตรา ๖๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๔ ให้ มี สํ า นั กงานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ป.ป.ช.” เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล”
มาตรา ๖๑ ให้ เ พิ่ ม ค ว าม ต่ อ ไปนี้ เป็ น (๑ ๒ ) แ ล ะ ( ๑ ๓ ) ข อง ม าต ร า ๑ ๐ ๗
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๑๒) การกําหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
แต่งตั้ง
(๑๓) การวางระเบีย บว่า ด้ว ยการจัด ทํ า การเปิ ด เผย การเผยแพร่ การเก็บ รักษา และ
การทําลายเอกสารและข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช.
ทั้งนี้ เอกสารและข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบ วิธีการหรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ด้วย”
มาตรา ๖๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๑๐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
ป.ป.ช. และมีอํานาจกําหนดตําแหน่งและการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
โดยเทียบเคียงกับการกําหนดตําแหน่งตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้จําแนกประเภทตําแหน่งเป็นตําแหน่ง
ในสาขากระบวนการยุติธรรมและตําแหน่งทั่วไป โดยพิจารณาจากสาขาอาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และอํานาจหน้าที่ของแต่ละประเภทตําแหน่งนั้น
การปฏิบัติห น้าที่ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์ก รกลางบริห ารงานบุคคลคําว่ า
“ก.พ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ คําว่า “ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงสํานักงาน ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
บุคคลร่วมเป็นกรรมการเพื่อทําหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็ได้
ในการบริห ารงานบุค คลของสํา นักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํา นาจแต่งตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ก็ ไ ด้ โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. ด้วย”
มาตรา ๖๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๑๐/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๑๐/๑ ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดํารงตําแหน่ง
ในสาขากระบวนการยุติธรรมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้สําเร็จปริญญา
ทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
สําหรับตําแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป ให้จําแนกประเภทตําแหน่งตามสาขาอาชีพและตาม
ภารกิจของลักษณะงานที่ได้รบั มอบหมาย ทั้งนี้ โดยจะให้มีตําแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยก็ได้
ในส่วนของตําแหน่งทางบริหารนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด”
มาตรา ๖๔ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๒๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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“มาตรา ๑๒๓/๑ เจ้าหน้าที่ข องรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๖๖ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๗ บรรดาข้อบั งคับ ระเบีย บ ประกาศ และคําสั่ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วัน ที่พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๘ บรรดาการดําเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการไต่สวน
พนั ก งานไต่ สวน และพนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ไ ด้ ก ระทํ า ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ง พระราชบัญ ญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๖๙ บรรดาคดีที่ ผู้ ถูก กล่ าวหาเป็น เจ้ าหน้า ที่ ข องรั ฐซึ่ งดํ า รงตํา แหน่ง ต่ํ ากว่า ระดั บ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การดําเนินการต่อไปในคดีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
มาตรา ๗๐ ในระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีการจัดตําแหน่งข้าราชการ เพื่อให้
ได้รับเงิน เดือนและเงิน ประจําตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้นํา
บัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๗๑ บรรดาบทบัญญัติใดที่ได้บัญญัติไว้ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่เป็นเรื่องเดียวกัน หรือที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ ให้ใช้พ ระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แทน
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มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการวางระเบียบตามมาตรา ๑๐๓/๓ กําหนด
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓/๘ ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้บัญ ญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ในการกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อดําเนิน การ
ให้เป็น ไปตามอํานาจหน้าที่ นอกจากกรณีต ามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนิน การให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว
มาตรา ๗๓ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปโดยให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญ โดยพระราชบั ญ ญั ติที่ไ ด้ป ระกาศใช้บั ง คั บ ในระหว่า งวั นที่รั ฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับ ชั่ว คราว) พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๙ มีผ ลใช้บั ง คับ เป็ นการแก้ ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ และให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุง
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ เพื่อให้เ ป็นไปตามที่บัญ ญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ นี้ภายในหนึ่ง ปีนับ แต่วั น
ประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญ นี้ และโดยที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ (๓) ได้กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือ ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือข้าราชการในระดับที่ต่ํากว่าที่ร่วมกระทําความผิดกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือ ง หรื อ ที่ก ระทํ าความผิดในลั ก ษณะที่ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ นสมควรดําเนิน การด้ว ย ทั้ง นี้
ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจ ริต ซึ่งบทบัญ ญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้นใหม่ ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญยังได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ก ารไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส อดคล้องกับหลัก การดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งจําเป็น
จะต้องมีการปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคัลอยู่ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

