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คำนำ 

 
สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม 

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงาน             
ของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน            
การปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/  
ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น ณ อาคาร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข

และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม มีขั ้นตอนการปฏิบัติที ่ถูกต้อง           
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายในแต่ละกรณี ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายนอก/ประชาชนผู้รับบริการ 
ได ้ทราบถึงกระบวนการจ ัดการข้อร ้องเร ียน หลักเกณฑ์ต ่างๆ ซ ึ ่งจะทำให้เข ้าใจและใช้ประโยชน์                         
จากกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการได้ จึงได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ฉบับนี้ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้             
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้การดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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บทนำ 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สามารถดำเนินการจัดการ            
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเร ียน เร ิ ่มตั ้งแต่ข ั ้นตอนการรับข้อร ้องเร ียน/ร้องทุกข์                  
จากผู้รับบริการ/หน่วยงานที่ส่งข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผล 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติเรื่องร้องเรียน  
 
2. ขอบเขตการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

(1) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)  
(2) การจัดชุดเฉพาะกิจปฏิบัติภารกิจสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
(3) รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
(4) งานบริการรับเรื่อง – ส่งต่อ  
(5) งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา  
(6) งานอ่ืนๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  
 

3. ช่องทางการเข้าถึงบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
 (1) จดหมาย : อาคารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี             
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 
   (2) ติดต่อด้วยตนเอง : อาคารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์                
ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 

(3) สายด่วน : 1567 
(4) โทรศัพท์ : 0-5680-3604 
(5) E-mail : damrongthamns@hotmail.com 
(6) Website : http://123.242.166.4/damrongtham/ 
(7) Application : Spond 
(8) ส่วนราชการอื่นส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการ เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน

องคมนตรี ผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
(9) การออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
(10) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่  

- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครสวรรค์ - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่เปิน  
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโกรกพระ   - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมตาบง  
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว   - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบรรพตพิสัย  
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพยุหะคีรี   - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าตะโก  
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลาดยาว   - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไพศาล ี 
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมแสง   - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี 
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองบัว  - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตากฟ้า 
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่วงก ์
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4. คำจำกัดความ  

4.1 เรื่องร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อน 
หรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที ่หรือส่วนราชการ หรือจำเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา            
หรือปลดเปลื้องทุกข์ รวมทั้งการแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็น โดยยื่น เรื ่องต่อผู ้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หรือช่องทางรับเรื ่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ทั ้งนี้                  
ให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องแจ้งให้ดำเนินการหรือส่งมาให้ดำเนินการ  

4.2 การร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายความว่า การที่ประชาชน เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ บอกเล่า
เรื่องราวต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง             
อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย  

4.3 บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ หมายถึง การให้บริการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชน ในงานบริการ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที เนื่องจากอำนาจอนุมัติเป็นของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีกระบวนการ ขั้นตอน เวลา เป็นการเฉพาะของแต่ละเรื่ อง รวมทั้ง อาจมีกฎหมาย 
ระเบียบ เงื ่อนไข เช่น ระยะเวลา ต้องส่งเรื ่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื ่อง              
เพื ่อดำเนินการต่อไป การให้บริการประเภทนี ้จะช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความเข้าใจเบื ้องต้น                
แก่ประชาชนในการยื่นเรื่อง ซึ่งมักจะใช้กับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องมีขั้นตอนเฉพาะ ที่ไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันที เช่น การออกใบอนุญาตต่างๆ ออกโฉนด รังวัดที่ดิน จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า จดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนผู้ประกอบการ จัดหางาน/ขึ้นทะเบียนแรงงาน ขอขึ้นทะเบี ยนนายจ้าง
และประกันตน เป็นต้น  

4.4 บริการข้อมูล/ข่าวสาร หมายถึง การรวมงานบริการด้านการให้ข้อมูล/ข่าวสารของ ส่วนราชการ
ต่างๆ ในจังหวัด เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสารเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ ก่อนเข้าสู่การให้บริการอื่นๆ ของรัฐ ซึ่งจะช่วย
นำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และหมายความรวมถึง               
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยข้อมูลได้ให้แก่ประชาชนที่มาร้องขอ เช่น นโยบายของรัฐบาล เส้นทาง
การเดินทาง เป็นต้น  

4.5 บริการให้คำปรึกษา หมายถึง การให้คำปรึกษาต่อประชาชนที่มาขอคำปรึกษา ในเรื่องต่างๆ            
เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีความ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา เป็นต้น  

4.6 ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติภารกิจสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หมายถึง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด   
จัดให้มีการประสานกำลังของเจ้าหน้าที่ในการเข้าปฏิบัติการสืบสวน จับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่เป้าหมาย           
และพื้นที่ต่อเนื่องตามกรอบภารกิจ โดยการสรุปวิเคราะห์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้เข้าปฏิบัติการ             
ต่อเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา บรรเทา ระงับยับยั้งเหตุ หรือปฏิบัติการใดๆ เพ่ือให้สถานการณ์กลับคืน สู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว  

4.7 การตอบสนอง หมายความว่า การที ่ส ่วนราชการได้ให้ข ้อมูลการดำเนินการเพื ่อแก้ไข                        
ข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 20 วัน หรือในระยะเวลาที่เหมาะสม  

4.8 การดำเนินการ หมายความว่า การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีกระบวนการตรวจสอบและแก้ไข
ป ัญหาอย ่างช ัดเจน เช ่น การต ั ้ งคณะกรรมการตรวจสอบ การลงพื ้นท ี ่แก ้ไขป ัญหา การประชุม                           
เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียน หรือกรณีการกระทำผิด
ของเจ้าหน้าที่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้  
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4.9 การดำเนินการจนได้ข้อยุติ ได้แก่  

(1) เรื่องท่ีดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมดและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ  
(2) เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน หรือบรรเทา เยียวยาปัญหา

ความเดือดร้อนตามความเหมาะสมและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ  
(3) เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เช่น พ้นวิสัยการดำเนินการ  

และขอบเขตอำนาจหน้าที่แล้ว และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง  
(4) เรื่องร้องทุกข์ที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการ

ทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี  
(5) เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว และได้แจ้ง               

ให้ผู้ร้องทราบถึงหน่วยงานที่รับเรื่องต่อ  
4.10 กรณีเรื่องปกติไม่ซับซ้อน หมายถึง เรื่องที่ส่งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามขอบเขต

อำนาจหน้าที่โดยปกติ ปัญหาไม่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ในการแก้ไข
ปัญหา หรือสามารถประสานงานแก้ไขปัญหาได้โดยปกติทันที ได้แก่ เรื ่องราวร้องทุกข์ขอคว ามช่วยเหลือ            
รายย่อยในกรณีทั่วไปที่หน่วยงานรับผิดชอบ สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสังคม            
และสวัสดิการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง การแสดงความคิดเห็น แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส ติชม  

4.11 กรณีเรื่องที่มีความซับซ้อน หมายถึง เรื่องตามกรณี ดังนี้  
(1) การรวมกลุ่มเรียกร้องของมวลชน  
(2) เรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล  
(3) เรื่องท่ีเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนาน  
(4) เรื่องการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(5) เรื่องท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง  
(6) เรื่องท่ีต้องแก้ไขในเชิงนโยบาย  
(7) เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายและต้องวิเคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็นด้านกฎหมาย  
(8) เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  
(9) เรื ่องที ่ไม่สามารถประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยวิธีปกติ เช่น ต้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงในพื้นที่ ต้องมีการจัดประชุม เป็นต้น  
(10) เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. ประเภทเรื่องร้องเรียน  
1.1 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หมายถึง การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายร้องเรียนเจ้าหน้าที่ /

หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำการใดๆ ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียน/
หน่วยงานเอง เช่น ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
ละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ  
การพิจารณาโอน ย้าย บรรจุเจ้าหน้าที่หรือการเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนไม่เป็นธรรม ร้องเรียนด้านวินัย             
หรือความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น  
 1.2 ร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ที่อยู่ใน
ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนั ้นๆ  เช ่น ร ้องเร ียนเกี ่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ               
ของเจ้าหน้าที ่การใช้วาจาไม่สุภาพหรือมีลักษณะไม่เต็มใจให้บริการ  
 1.3 เรื่องร้องเรียนที่ขอให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ เช่น ปัญหา หนี้นอกระบบ 
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ปัญหาที่ดิน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น  
 1.4 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นทั่วไป  
 
2. หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 2.1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีอาจรับไว้พิจารณา ต้องมีลักษณะ ดังนี้  
  2.1.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องม ี 
  - วัน เดือน ปี  
  - ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได ้ 

- ข้อเท็จจริง/รายละเอียด/พฤติการณ์ของเรื ่องที่ร้องเรียนต้องชัดเจนว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขหรือดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ              
การทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได ้ 

- ระบ ุพยาน เอกสาร พยานวัตถ ุและพยานบุคคล เพ่ือการยืนยันตัวตน (ถ้ามี)  
2.1.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว ที่เสียหาย            

ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
2.1.3 การใช้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ เพ่ือยืนยันว่า 

มีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย  
2.2 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีไม่อาจรับไว้พิจารณา มีดังนี ้ 

2.2.1 ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีการร้องเรียน
กล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นระบุรายละเอียด หรือเป็นการร้องเรียน ในประเด็น
เกี่ยวข้องกับส่วนรวม ปรากฏหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

2.2.2 ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ ให้พิจารณายุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล  
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2.2.3 ข้อร้องเรียนที ่อยู ่ระหว่างการพิจารณาของศาล หรือเป็นกรณีศาลได้มีคำพิพากษา              

หรือคำสั่งคดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว ให้ชี ้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนหรือส่วนราชการที่แจ้งให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทราบว่า ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวล่วงใดๆ ได้ เนื่องจากอาจเป็นการละเมิดอำนาจศาล
ประกอบกับเมื่อมีการนำเรื ่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว คู่กรณีย่อมมีหลักประกันในความยุติธรรม                
และสิทธิในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆ ในชั ้นกระบวนการพิจารณาของศาลอย่างเพียงพอ เมื ่อศาล                   
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประการใดย่อมส่งผลผูกพันต่อคู่กรณีและให้รับปฏิบัติตาม  

2.2.4 ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
2.2.5 ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล  
2.2.6 ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุป          

ผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกัน             
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น  

2.2.7 กรณีผู้ร้องเรียนมิใช่ผู ้เสียหายให้พิจารณาว่าเรื ่องราวร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นประโยชน์              
ต่อสาธารณชนหรือไม่ หากเป็นประโยชน์ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  หากมิใช่              
ให้บันทึกรายงานข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  

2.2.8 กรณีผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมตามควรแก่
กรณีแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่พอใจหรือเป็นกรณีร้องเรียนซ้ำ ซึ่งได้วินิจฉัยสั่งการให้ยุติเรื่องแล้ว หากไม่มีประเด็น
เพิ่มเติมหรือพยานหลักฐานที่จะทำให้ข้อเท็จจริงที่ยุติเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญให้ยึดถือตามคำวินิจฉัยเดิม
และแจ้งผู้ร้องทราบ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเท่าที่จำเป็น ตามพฤติการณ์
แห่งกรณี  

2.2.9 กรณีเรื่องราวร้องทุกข์เป็นการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อมูลต่างๆ หากมีสาระสำคัญที่เป็น
ประโยชน์ให้รับทราบไว้เป็นข้อมูลและพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร แต่ถ้าเป็นการเสนอข้อคิดเห็น 
หรือข้อมูลที่เลื่อนลอย ไม่มีสาระสำคัญ ไม่อาจเข้าใจได้หรือเกิดประโยชน์ใดๆ ให้งดการพิจารณาและจำหน่าย 
เรื่องออกจากสารบบ  

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู ่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี 
 
3. การรับและเจรจากับผู้ร้องรายบุคคลและแบบกลุ่ม  

3.1 ผู้ร้องรายบุคคล แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้  
(๑) ผู้ร้องที่มีลักษณะนักวิชาการ เป็นบุคคลที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีเหตุมีผล กล้าแสดงออก

และต้องการแนวร่วม เจ้าหน้าที่ที่รับผู้ร้องประเภทนี้ จะต้องยินดีและตั้งใจที่จะรับข้อคิดเห็น ซึ่งอาจต้องใช้
เวลาในการรับฟังและที่พบบ่อยผู้ร้องจะให้แสดงความคิดเห็นร่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องไม่แสดงความคิดเห็น             
ไปในทางเข้าข้าง แต่ใช้เป็นลักษณะชมเชยยกย่องว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับรู้เลยเป็นสิ่งที่มี
เหตุผล และจะส่งไปให้หน่วยงานพิจารณาต่อไป  
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(๒) ผู้ร้องที่มีลักษณะชาวบ้าน เป็นบุคคลที่เข้าใจง่ายและปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาหนี้สิน 

ที่ดิน อิทธิพล ผู้ร้องจะเข้ามาแจ้งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งจะมีอาการเกรงกลัวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่               
ซึ่งบางครั้งจะต้องมีการประสานไปยังหน่วยงานเบื้องต้นโดยใช้โทรศัพท์  สอบถามถึงรายละเอียดและสุดท้าย            
ก็ให้ทำเป็นหนังสือ แต่ถ้าหากผู้ร้องเรียนเขียนหนังสือไม่ได้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เขียนให้  แต่ที่สำคัญต้องอธิบาย 
ให้ผู้ร้องทราบถึงความสามารถและอำนาจที่ถูกกำหนดไว้ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยเจ้าหน้าที่อาจจะ
ช่วยเขาไม่ได้เลย แต่ก็ได้ดำเนินการไปบ้าง ซึ่งดีกว่าเขามาพบเจ้าหน้าที่แล้วเพียงแต่ทำหนังสือแล้วให้กลับบ้าน 
ซึ่งต้องคำนึงถึงจิตใจของราษฎร เพราะบางรายเดินทางมาเป็นร้อยกิโลเมตรเพ่ือจะมาร้องเรียน/ร้องทุกข์  

(3) ผู้ร้องที่มีลักษณะอารมณ์ร้อน เป็นบุคคลที่เก็บกดมาจากที่อื่นหรือมาจากที่ที่มีปัญหาเกิดขึ้น
และหาที่ระบายอารมณ์ ลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะเตือนตัวเองว่า ตนเองมีอาชีพเป็นข้าราชการต้อง
มีสมาธิ มีสติ ในบางลักษณะของผู้ร้องหากมีอารมณ์โดยพูดไม่เข้าใจ ต้องใช้ความนุ่มนวล พยายามอดทน            
และตีสนิทให้ได้ แม้กระทั่งบางครั้งผู้ร้องก็ทราบดีว่า เจ้าหน้าที่ต้องการให้เขาสงบสติอารมณ์ เจ้าหน้าที่ก็ต้อง
ยอมรับว่า มีความต้องการให้เขาสงบสติอารมณ์จริงๆ แต่ต้องเจรจา แต่ถ้าหากผู้ร้องไม่เข้าใจจริงๆ จะต้องบอก 
ให้ทราบว่า จะเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวออกไป หากไม่มีเจตนาที่จะคุยคงต้องสอบถามว่า ผู้ร้องไม่ยินดี             
จะร้องทุกข์ก็คงต้องดำเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้ร้องเป็นหลัก  

(๔) ผู้ร้องที่มีลักษณะนุ่มนวล เป็นบุคคลที่มีลักษณะไม่ยอมเข้าใจ หัวดื้อ เป็นลักษณะ ที่สร้าง
ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่เพราะตอนแรกเข้ามาจะมีอารมณ์สงบ ไม่มีปฏิกิริยาแต่เมื่อเข้ามาพบก็จะแสดงเจตนา
และความต้องการของตัวเองในการถูกรังแกและจะไม่ยอมที่จะถูกรังแกโดยเด็ดขาด  

(๕) ผู้ร้องที่มีลักษณะจิตไม่ปกติ เมื่อผู้ร้องเดินทางมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ต้องทำความ
เข้าใจว่า ผู้ร้องมีความต้องการอะไร ซึ่งคงจะต้องคล้อยตามไปก่อนพยายามให้ผู้ร้องมีการผ่อนคลายอารมณ์           
ให้ดีขึ ้น บางครั้งไม่จำเป็นต้องทำคำร้องเป็นหนังสือ แต่อาจจะต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง                
เพ่ือบรรเทาภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทันที  

(๖) ผู้ร้องที่มีลักษณะป่วยเป็นโรคติดต่อ เป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่จะแสดงความรังเกียจหรือไม่พอใจ
ไม่ได้ ต้องคำนึงเสมอว่าเป็นหน้าที่และอาชีพของข้าราชการทุกคน บางครั้งผู ้ร้องอาจแสดงความคุ้นเคย             
หรือต้องการความสนใจ อาจจะมีการสัมผัสเนื้อตัวให้คำนึงถึงหน้าที่  แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงประเภท
ของโรคด้วย เช่น กรณีผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อน  

3.2 ผู้ร้องแบบกลุ่ม มีลักษณะผู้ร้องตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ คือ ต้องการพบ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องอธิบายให้ทราบว่า มีหน่วยงาน ที่รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรง ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น จึงให้ยื่นหนังสือร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ ไว้กับเจ้าหน้าที่ได้เลย แต่ถ้าหากกลุ่มได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงไว้ก่อน ก็ต้องรีบประสาน
เพ่ือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและรับคำสั่งที่จะดำเนินการต่อไป  
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4. ประสานงานกับผู้ร้อง  
4.1 คุณสมบัติของผู้เจรจา  

(1) ควรเป็นผู้ที ่มีความรอบรู้ในเรื ่องต่างๆ เช่น กฎหมายทั่วไป นโยบายของรัฐบาล และได้
ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการ
ดำเนินงานร้องเรียน เช่น โครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชน  

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ ้มแย้มแจ่มใส สร้างความเป็นกันเอง และแสดงออกให้ผู ้ร ้องเห็นว่า 
เจ้าหน้าที่เป็นพวกเดียวกันกับผู้ร้อง  

(๓) มีความจริงใจในการให้บริการด้วยหัวใจ สร้างความรู้สึกว่า ผู้ร้องเป็นญาติมิตรของเจ้าหน้าที่เอง  
(๔) มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร้อง เห็นว่าปัญหาของผู้ร้องเป็นเสมือนปัญหาของตนเองและคิดว่า

หากเจ้าหน้าที่ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกับผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ก็ต้องขอความช่วยเหลือเหมือนกับผู้ร้อง  
(๕) สำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ว่า เราปฏิบัติงานในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู ้ร้อง              

จึงต้องมีความอดทน อดกลั้น ระมัดระวังในการเจรจากับผู้ร้อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่พ่ึง เป็นความหวัง
ของผู้ร้อง และสมัครใจมาทำหน้าที่นี้เอง ไม่มีผู้ใดบังคับเจ้าหน้าที่  

(๖) ควรมีเจ้าหน้าที ่ที ่สามารถพูดภาษาท้องถิ ่นได้ทุกภูมิภาค เช่น ภาษาอีสาน เหนือ ใต้                 
เพ่ือความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ร้องและทำให้ผู้ร้องรู้สึกอบอุ่น เนื่องจากได้พบปะพูดคุยกับคนบ้านเดียวกัน 
ไม่รู้สึกอ้างว้างหรือหวาดระแวง และควรมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาสากลไว้เจรจากับผู้ร้องท่ีเป็นชาวต่างชาติ  

4.2 เทคนิคในการเจรจา  
(1) กรณีผู้ร้องทั่วไป  

1.1 กรณีท่ีเป็นผู้ร้องรายเดิม ก่อนการเจรจาให้ศึกษาข้อมูลลักษณะนิสัยของผู้ร้อง เพ่ือใช้
ว ิธ ีการที ่เหมาะสมในการเจรจากับผู ้ร ้อง เช่น ผู ้ร ้องมีอารมณ์รุนแรงก็พยายามชวนพูดคุยเรื ่องอื ่นๆ                    
ก่อนจนกระทั่งผู้ร้องรู้สึกผ่อนคลายหรืออารมณ์ดีขึ้น จึงเจรจาประเด็นข้อร้องเรียน รวมทั้งศึกษาเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของผู ้ร ้องก่อนว่า อยู ่ระหว่างขั ้นตอนใด หากยังไม่มีข้อยุติให้ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง                    
ทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นเพื่อติดตามความคืบหน้า และนำผลไปแจ้งผู้ร้องเพื่อบรรเทาสถานการณ์ ความตึงเครียด 
และเป็นการแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่าเรามีความเอาใจใส่ในเรื่องของผู้ร้องเป็นอย่างดี  

1.2 จัดเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในการเจรจากับผู้ร้อง เช่น หากผู้ร้องพูดภาษาท้องถิ่นใด 
ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาถิ่นนั้นเป็นผู้ร่วมเจรจาเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร และเพื่อสร้าง           
ความอบอุ่น เป็นกันเอง หากผู้ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องกฎหมายควรมอบให้เจ้าหน้าที่ที ่มีความรู้ด้าน
กฎหมายเป็นผู้ร่วมเจรจา หากผู้ร้องมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว หรือไม่ยอมรับฟังเหตุผล ควรมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์ในการเจรจากับผู้ร้องและมีความใจเย็นเข้าร่วมเจรจากับผู้ร้อง  

1.3 สอบถาม และวิเคราะห์ว่า ผู้ร้องต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องใดอยู่ในวิสัยที่จะ
ดำเนินการให้ได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการให้ได้ควรพยายามหาทางช่วยเหลือผู้ร้องอย่างเต็มที่แล้ว           
และสอบถามเพ่ิมเติมว่า ต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่ 

1.4 ไม่ควรให้ความหวังกับผู้ร้องในเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้หรืออยู่นอกเหนือ
อำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน แต่ควรพูดให้กำลังใจและแนะนำว่า ยังมีทางออกหรือทางแก้ไขปัญหาอยู่               
ขอให้ผู้ร้องอย่าท้อแท้หรือสิ้นหวัง  
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(2) กรณีผู้ร้องที่มีปัญหา เช่น นิสัยก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ไม่รับฟังคำชี้แจง สภาพจิต ไม่ปกติ  
ควรดำเนินการ ดังนี้  

2.1 เจ้าหน้าที่ผู้เจรจากับผู้ร้องต้องมีความอดทน อดกลั้น รับฟัง ใจเย็น และควรขอให้
เพ่ือนร่วมงานเข้ามาร่วมเจรจาด้วยเพื่อช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้ร้อง  

2.2 สังเกตบุคลิกลักษณะของผู้ร้อง เพื่อคัดเลือกระดับของผู้เจรจากับจัดหา ผู้เจรจา               
ที ่เหมาะสม เช่น ผู ้ร ้องมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว หรือไม่ยอมรับฟังเหตุผล ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่                      
ที่มีประสบการณ์ในการเจรจากับผู้ร้องและใจเย็นเข้าร่วมเจรจากับผู้ร้อง  

2.3 ปล่อยให้ผู้ร้องได้ระบายอารมณ์ เมื่อระบายแล้วยังไม่ลดความตึงเครียด บางกรณี 
อาจต้องประวิงเวลา เช่น การนำเครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ มาให้ผู้ร้องดื่มเพื่อให้ผู้ร้องได้ผ่อนคลายลง หรืออาจ
ชวนพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจและประมวลข้อมูลในส่วนของผู้ร้องกับเพ่ือให้มี ความเป็นกันเอง
มากขึ้น  

2.4 พยายามเข้าถึงจิตใจของผู้ร้องว่า กำลังได้รับความเดือดร้อนจึงมีความเครียดและควร
พูดคุยอย่างเป็นกันเอง อย่าให้มีช่องว่างระหว่างผู้ร้องกับเจ้าหน้าที่  

2.5 ช่วยกันเจรจาเป็นทีมเพื่อร่วมกันชี้แจง เกลี้ยกล่อม โน้มน้าวผู้ร้องเนื่องจากบางครั้ง
หากมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวอาจไม่สามารถเกลี้ยกล่อมผู้ร้องได้  

2.6 กรณีที่ผู้ร้องมีสภาพจิตไม่ปกติหรืออารมณ์แปรปรวนรุนแรง อาจโทรศัพท์ คุยกับ
ครอบครัวของผู้ร้องเพ่ือสอบถามข้อมูลของผู้ร้อง หรือขอคำปรึกษา หรือเพ่ือให้ครอบครัวของผู้ร้อง ช่วยเจรจา
กับผู้ร้องโดยตรง  

2.7 หากไม่สามารถช่วยเหลือแก้ไขตามความประสงค์ของผู้ร้องได้ไม่ควรแนะนำ ให้ผู้ร้อง
เปลี่ยนไปร้องเรียนในประเด็นอื่นซึ่งก็มีแนวโน้มที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เช่นกัน  เพราะจะเป็นการสร้าง
ความหวังให้กับผู้ร้อง ซึ่งหากไม่สามารถช่วยเหลือได้อีกจะยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้            
การเจรจากับผู้ร้องยากยิ่งข้ึน  

2.8 เชิญหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมาเจรจากับผู้ร้องโดยตรง เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหา            
และให้ผู้ร้องได้เจรจากับผู้รับผิดชอบโดยตรง และเป็นการแสดงให้ผู้ร้องเห็นว่า เรามีความตั้งใจที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ร้อง  

2.9 กรณีผู้ร้องไม่ยอมกลับอาจปล่อยให้เหนื่อยล้าไปเอง หรืออาจพิจารณาแนวทาง
ช่วยเหลือด้านอื่นที่จะสามารถทำได้ เช่น ประสานขอความช่วยเหลือด้านที่พักจากมูลนิธิ  ช่วยเหลือค่ารถ           
กลับบ้าน หากมีความจำเป็นให้ตำรวจเชิญตัวออก (เป็นทางเลือกสุดท้าย)  

2.10 กรณีผู้ร้องขู่ว่าจะทำร้ายตนเองให้ยึดถือหลักการ “กันไว้ดีกว่าแก้” ด้วยการปลีกตัว
ออกมา จากนั้นประสานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ต่อไป  
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5. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
 5.1 การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

(1) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์  
1.1 เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ และตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสาร

ประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยละเอียด  
1.2 สรุปประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยย่อเพื ่อเสนอผู ้บังคับบัญชา หากเรื ่อง

ร ้องเร ียน/ร ้องทุกข์ มีประเด็นที ่ เก ี ่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุต ัวบทกฎหมายเสนอผู ้บ ังค ับบัญชา                         
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

1.3 หน ังส ือท ี ่ส ่ งถ ึ งหน ่วยงาน  หากม ีความเห ็นหร ือข ้อส ัง เกตเพ ื ่ อเป ็นการ                            
เพ่ิมประสิทธิภาพหรือการเอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย  

1.4 เรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องคุ ้มครอง               
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องและพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และประทับตรา “ลับ”           
ในเอกสารทุกแผ่น  

1.5 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือ ผู้มีอิทธิพล 
ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสำเนาคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แต่หากเป็นการกล่าวหาในเรื่องที่เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก  ก็ไม่ควรส่ง
สำเนาคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคำร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น  

1.6 เมื ่ออ่านคำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื ่องน่าเชื ่อถือเพียงใด หากผู ้ร้องแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์มาด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า  ผู ้ร ้องได้ร้องเรียน/           
ร้องทุกข์จริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็น
การร้องเรียนก่อน ควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใด หากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจง
ว่าโทรศัพท์มาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบการสนทนา  

(2) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท ์ 
2.1 สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
2.2 สอบถามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์และปัญหาที่เกิดขึ้น  
2.3 ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อ่ืนจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียด ที่ชัดเจน 

หากผู้ร้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสารก็ขอให้ผู้ร้องส่งเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณีย์หรือ E-mail ก็ได้  
2.4 พิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ว่า สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าดำเนินการได้ 

โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ก็ให้ติดต่อประสานงานในทันที หากได้รับคำตอบจากหน่วยงาน 
และสามารถแจ้งผู้ร้องได้ก็ให้แจ้งผู้ร้องทันที  

2.5 ถ้าเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่สามารถประสานหน่วยงานทางโทรศัพท์ได้ทันที                
ให้กรอกรายละเอียดเรื ่องร้องเรียนลงในระบบสารสนเทศ และสามารถส่งเรื ่องร้องเรียนไปให้หน่วยงาน               
ทางโทรสาร หรือ E-mail ก็ได้  

2.6 ถ้าผู้ร้องพูดด้วยอารมณ์รุนแรงควรรับฟังให้จบก่อนแล้วจึงชี้แจงว่า  ได้ประสานงาน
อย่างสุดความสามารถแล้วบอกเหตุผลว่า ทำไมเรื่องร้องเรียนจึงไม่ได้รับการดำเนินการตามที่ ผู้ร้องต้องการ
หรืออาจถามเพ่ิมเติมว่า ผู้ร้องมีความเดือดร้อนด้านอ่ืนที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลืออีกหรือไม่  
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(3) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีมาด้วยตนเอง  

3.1 เมื ่อมีผ ู ้มาร ้องเร ียนจะต้องใช้เทคนิคการรับและเจรจากับผู ้ร ้อง  ตามข้อ 3.                
(หัวข้อ การรับและเจรจากับผู้ร้องรายบุคคลและแบบกลุ่ม)  

3.2 การรับและส่งต่อเรื่องจะต้องพิจารณาถึงกำหนดเวลาชั้นความเร็ว  (ด่วน ด่วนมาก 
ด่วนที่สุด) และมีความสำคัญหรือชั้นความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด) หรือไม ่ 

3.3 เมื ่อมีการติดตามเรื ่องจากผู ้ร ้อง เจ้าหน้าที ่ต ้องใช้เทคนิค ตามข้อ 4. (หัวข้อ 
ประสานงานกับผู้ร้อง)  

3.4 เจ้าหน้าที ่จะต้องใช้เทคนิคตามข้อ 7 (หัวข้อ แนวทางการประสานหน่วยงาน              
ที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติทันทีและรวดเร็ว)  และข้อ 9 (การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ)             
เพ่ือจะไดด้ำเนินการแจ้งผู้ร้องและนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป  

(4) คำแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แต่ละกรณี  
4.1 กรณีผู้ร้องระบุประเด็นปัญหาเพียงประเด็นเดียว แต่จากการวิเคราะห์สามารถ

ช่วยเหลือผู้ร้องในด้านอ่ืนๆ ให้แจ้งผู้ร้องทราบและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
4.2 กรณีบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 

แต่มีรายละเอียดชัดเจนน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัญหาส่วนรวม ในกรณีนี้ควรส่งเรื ่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได ้ 

4.3 เรื่องสำคัญมาก ควรกำหนดชั้นความลับโดยให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบในทางลับ  
4.4 กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในประเด็นนั้นได้ ควรโทรศัพท์

แจ้งผู้ร้องและสอบถามความต้องการว่าจะให้ช่วยเหลือในประเด็นอ่ืนอีกหรือไม่ หากผู้ร้องต้องการให้ช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนก็ให้ทำคำร้องเป็นหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง  

4.5 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่อาจดำเนินการช่วยเหลือได้ ก็ควรชี้แจงทำความเข้าใจ 
โดยไม่ให้ความหวังแต่ไม่ทำลายกำลังใจ โดยบอกว่าได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ร้องได้และถามว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอความช่วยเหลือด้านอื่นหรือไม่ หากเรื่องนั้นอยู่ใน
วิสัยที่จะดำเนินการได้  

4.6 กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื ่องเหนือธรรมชาติ ให้พยายามชวนคุยปกติแล้วเสนอ
ทางเลือกอ่ืนๆ  
 5.2 วิธีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

(1) กรณีการไกล่เกลี่ยหนี้สิน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้  
1.1 สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
1.2 สอบถามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และปัญหาที่เกิดข้ึน  
1.3 ประสานกับคู่กรณี เพื่อนัดวันเจรจาไกล่เกลี่ย หากคู่กรณีสะดวกเจรจาไกล่เกลี่ย          

ในวันรับคำร้องให้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยทันที  
1.4 เมื่อเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จให้ทำบันทึกข้อตกลงไว้ทุกครั้ง  
1.5 เสนอความเห็นยุติเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป  
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(2) กรณีการให้คำแนะนำ/ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้  
2.1 สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
2.2 สอบถามประเด็นที่ผู้ร้องต้องการคำแนะนำ แล้วทำการให้คำแนะนำแก่ผู้ร้อง จนเป็นที่เข้าใจ  
2.3 เสนอความเห็นยุติเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป  

(3) กรณีขอความช่วยเหลือ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้  
3.1 สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
3.2 สอบถามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และปัญหาที่เกิดข้ึน  
3.3 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นได้ 

ให้ดำเนินการดังกล่าวโดยเร็ว  
3.4 เมื ่อเจ้าหน้าที ่พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถประสานหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง                  

ในเบื้องต้นได้ให้ทำหนังสือภายนอก หรือหนังสือประทับตราให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมทั้ง
กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ทราบ ภายใน 20 วัน  

3.5 กรณีจำเป็นเร่งด่วน ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประสานชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

3.6 เมื ่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องแล้ว              
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นว่าควรยุติเรื่องหรือไม่  หากเห็นควรยุติเรื่อง ให้ทำบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา แต่หากยังไม่เห็นควรยุติเรื ่องให้แจ้งหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติม             
จัดประชุม/หารือผู้บริหาร/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา แจ้งหน่วยงานส่วนกลางพิจารณา
ช่วยเหลือกรณีเกินอำนาจของจังหวัด หรือหากไม่มีการรายงานความคืบหน้า จะนำสู่กระบวนการเร่งรัด/
ติดตามเรื่องร้องเรียนต่อไป ตามแต่กรณี  

5.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/การให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ดำเนินการ ดังนี้  
(1) สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ  
(2) หากสามารถให้ข้อมูล/คำปรึกษาได้ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ  
(3) หากไม่สามารถให้ข้อมูล/คำปรึกษาได้ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถาม ข้อมูล

เบื้องต้น หากเป็นเรื่องซับซ้อนหรือต้องมีการชี้แจงอย่างละเอียด แนะนำให้ผู้รับบริการติดต่อหน่วยงานโดยตรง 
โดยศูนย์ดำรงธรรมจะเป็นผู้ประสานงานให้เบื้องต้นว่าต้องติดต่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ท่านใด               
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลข่าวสารต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้แจ้งขั้นตอน วิธีการให้ผู้รับบริการทราบ  

(4) ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษาในทะเบียนเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล
ต่อไป  

5.4 การพิจารณากำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้อง  
(๑) พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา

ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่ โดยพิจารณาว่า หากส่งเรื ่องให้หน่วยงานพิจารณาแล้ว              
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่  เช่น เรื่องที่มีลักษณะกล่าวหาข้าราชการ แจ้งเบาะแส             
ผู้มีอิทธิพล หากไม่ปกปิดชื่อและท่ีอยู่ ก็จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครอง  

(๒) กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้องจะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง  เนื่องจากข้อเท็จจริง             
ยังไม่ปรากฏ ซึ่งอาจมีการกลั่นแกล้งกันได้  
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(๓) กรณีผู้ร้องระบุในคำร้องให้ปกปิดชื่อหรือไม่ประสงค์ให้นำลายมือชื่อผู้ร้องไปเปิดเผย จะต้อง

คุ้มครองผู้ร้อง เพราะหน่วยงานผู้ถูกร้องอาจทราบได้และทำให้ผู้ร้องจะได้รับความเดือดร้อน  
(๔) หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือกระทบสิทธิของผู้ร้องโดยตรง ซึ่งผู้ร้องไม่ประสงค์            

ให้เปิดเผยเรื่อง แต่การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ร้องให้หน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องขออนุญาตจากผู้ร้องก่อนและแจ้งให้หน่วยงานให้ความ
คุ้มครองผู้ร้อง  

5.5 หลักการพิจารณาเร ื ่องร ้องเร ียน/ร ้องทุกข ์ในเบื ้องต ้นของผู ้บ ังค ับบัญชาเพื ่อค ัดแยก                        
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องร้องเรียน  

(1) เมื่อได้รับเรื่องจะต้องอ่านและวิเคราะห์ว่า มีประเด็นอะไรบ้าง มีบุคคลและมีหน่วยงานใด
เกี ่ยวข้อง มีการกำหนดเวลาชั ้นความเร็ว (ด่วน ด่วนมาก ด่วนที ่ส ุด) มีความสำคัญหรือชั ้นความลับ                    
(ลับ ลับมาก ลับที่สุด) หรือไม ่เพ่ือนำไปสู่การพิจารณา  

(2) พิจารณาเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ว ่าเป็นเร ื ่องประเภทใด และควรมอบหมายบุคคล                  
และเจ้าหน้าที่คนใดดำเนินการ โดยพิจารณาจาก  

2.1 เรื่องไม่ซับซ้อน เช่น เรื่องเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค เช่น ขอไฟฟ้า ขอประปา  
2.2 เรื่องท่ีซับซ้อนต้องใช้การวิเคราะห์และมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก  

1) การของบประมาณ ขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย             
การขอสัญชาติ  

๒) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน กรณีต้องดำเนินงานแล้ว
มีผลกระทบต่อบุคคล/ประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนถึงขั้นต้องร้องเรียนขอความเป็นธรรม  

3) ร้องเรียน/ร้องทุกข ์พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม  
4) ปัญหาหนี้นอกระบบ  

2.3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้องใช้การวิเคราะห์แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ          
ข้อกฎหมาย ได้แก่ การได้รับความเดือดร้อนจาก  

1) การทำนิติกรรม/สัญญา/ข้อตกลง  
2) การกู้ยืม/ถูกหลอกลวง/ข่มเหงรังแก  

2.4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากและต้องลงตรวจ
พื้นที่หาข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่ประกอบการพิจารณา มีลักษณะเดียวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย             
แต่มีข้ันตอนวิธีและใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่า ต้องใช้หลักกฎหมายในการพิจารณา ได้แก่  

1) ข้อพิพาทต่างๆ  
2) การขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย  
3) การขอกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์  

  การพิจารณาเรื่องว่าเป็นประเภทใด มองในภาพรวมถึงชั้นความเร็ว ความลับและสาระแล้ว
จะต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าหน้าที ่จะมอบให้ดำเนินการด้วย  โดยเฉพาะเรื ่องร้องเร ียนที ่เก ี ่ยวข้องกับ                     
ความละเอียดอ่อนในส่วนลึกในใจของผู้ร้อง เช่น กรณีประสบปัญหาชี้ชะตาความเป็นอยู่และความอยู่รอด                
โดยมีเวลาเร่งด่วน กำหนดบังคับ ความรู้สึกที่ต้องการความเข้าใจ ความห่วงใย ความเอื้ออาทรและให้ความ
ช่วยเหลือโดยเร็ว ซึ่งพิจารณาวิเคราะห์ได้จากสาระในหนังสือของผู้ร้อง ผู้จ่ายงานต้องวิเคราะห์ว่า เจ้าหน้าที่
คนใดมีความเหมาะสม ที่จะดำเนินการในเรื่องประเภทนี้มากที่สุด เมื่อประสานผู้ร้องแล้วผู้ร้องรู้สึกสบายใจ 
ยินดีร่วมมือในการให้ข้อมูล และดำเนินการต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ 
และกระทำในสิ่งที่ตั้งใจแฝงไว้ ในสาระหนังสือร้องเรียน อาทิ จะฆ่าตัวตาย หรือร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่
ในภายหลัง  
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6. แนวปฏิบัติจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6.1 รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
สายด่วน 1567 ไปรษณีย์ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น  

6.2 วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.3 สรุปความเห็นและจัดทำหนังสือถึงเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา  
6.4 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเรื ่องให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการ/ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยปกปิดชื่อ และท่ีอยู่ของผู้ร้องไว้เป็นความลับ  
6.5 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ทราบเบื้องต้น  
6.6 รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.7 เก็บข้อมูลลงในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บังคับบัญชา           

เพ่ือทราบ และพิจารณายุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ  
6.8 จัดเก็บรวบรวมเรื่องไว้เป็นข้อมูลในระบบสารบรรณงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
 

7. แนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติทันทีและรวดเร็ว  
 7.1 การประสานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการหาข้อมูลก่อน
ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เนื่องจากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องเมื่อได้รับข้อมูลจากเจ้าหนา้ที่
ภายในหน่วยงานแล้ว อาจยุติเรื่องได้ทันที  
 7.2 การประสานกับหน่วยงานเป็นหนังสือ เช่น การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
โดยอาจเป็นหนังสือประทับตรา หรือเป็นหนังสือลงนาม ทั้งนี้ อาจอ้างมติคณะรัฐมนตรีแนบไปพร้อมกับ
หนังสือ เพ่ือขอให้หน่วยงานเร่งรัดผลการพิจารณาและรายงานผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจ
ติดตาม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นรายเรื่องหรือทำเป็นบัญชีก็ได้ส่วนการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานอิสระนั้น 
เนื่องจากองค์กรอิสระต่างๆ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆ โดยอิสระ ดังนั้น            
ในการพิจารณาส่งเรื่องจึงมักเป็นการส่งเรื่องไปเพื่อให้หน่วยงานรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา      
และแจ้งให้ผู้ร้องทราบการดำเนินการ ซึ่งหากผู้ร้องติดตามเรื่องก็ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องติดตามเรื่องยังหน่วยงานนั้นๆ 
โดยตรงต่อไป  
 7.3 การประสานหน่วยงานโดยการลงพื้นที่เพ่ือติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ซึ่งในการดำเนินการนั้น 
จะทำเป็นหนังสือเพื่อเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและผู้ร้อง /ผู้ที ่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมหารือ              
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในหนังสือจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ (อาจขอให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้จัดหาสถานที่              
ที่เหมาะสม) พร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอีกทางหนึ่งด้วย  

7.4 ข้อแนะนำอื่นๆ  
(๑) ปัญหาในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการประสานงานในครั้งแรกมักประสบ

ปัญหา เช่น ไม่ทราบว่าจะประสานกับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบท่านใด หากปรากฏว่าหน่วยงานที่เรากำลัง
ประสานอยู่นั้น มีเจ้าหน้าที่ที ่เราอาจรู้จักหรือได้เคยประสานในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อื ่นๆ ก็อาจขอรับ
คำแนะนำ และความช่วยเหลือ เพ่ือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรงต่อไป  

(๒) ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานครั้งแรก หากเป็นหมายเลขโทรศัพท์กลาง      
และมักประสบปัญหาว่า มีการโอนสายให้กับส่วนงานภายในหน่วยงานนั้นๆ กว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงก็อาจทำให้เสียเวลามาก ดังนั้น ในการประสานให้เราสอบถามว่า เราสามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ท่านใด เพ่ือประสานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น  
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(๓) ในกรณีที่หน่วยงานที่ได้รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว แต่ไม่รายงานผลการพิจารณา              

ในระยะเวลาอันสมควร อาจแก้ไขปัญหาโดยวิธีประสานกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หรือส่งหนังสือประทับตรา 
เร่งรัดขอทราบผลและหากหน่วยงานยังไม่แจ้งผลการพิจารณาอีก อาจทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือให้พิจารณา
สั่งการ  

(๔) ปัญหาความล่าช้าในการตามเรื่อง เช่น เรื ่องที่จังหวัดส่งต่อไปยังอำเภอ และอำเภอนั้น               
ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อไปยังตำบล/ท้องถิ่น ซึ่งกว่าที่ตำบล/ท้องถิ่นจะรายงานมายังจังหวัดก็ใช้ระยะเวลา 
หลายวันอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีนี้ให้สอบถาม            
ไปยังอำเภอ โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบว่าดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียน /ร้องทุกข์            
หากอำเภอส่งเรื ่องให้หน่วยงานในพื ้นที ่ให้สอบถามว่า  ส่งไปที ่หน่วยงานใด (เลขที ่หนังสือ ลงวันที่)                
และสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง             
ในการติดตามผลการดำเนินการต่อไป  

 
8. ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  

เมื ่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ร ับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ แล้ว              
จะตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล จำแนกเรื่องและพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/หน่วยงานใด และจะ
ดำเนินการ ดังนี้  

8.1 กรณีข้อร้องเรียนนั้นมิได้ทำเป็นหนังสือให้จัดการให้มีการบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม            
แจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน  

8.2 กรณีเรื ่องสำคัญเร่งด่วนที ่มีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง  เช่น การรวมตัวเรียกร้อง            
ของประชาชน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล หรือเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การป้องกัน
ภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะประสานหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
นั้นๆ เพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ หรือประสานชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที ่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที                
และติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เป็นประเด็น
ข้อร้องเรียน ทางกฎหมายหรือเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามคำร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป และจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน  

8.3 กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาและทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน                  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับ
เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ทั้งนี้ จะกำหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
รายงานผลการดำเนินการ หรือความคืบหน้า ภายใน 20 - 45 วัน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์             
จะพิจารณาแล้วแต่กรณี เนื่องจากบางเรื่องมีความสลับซับซ้อน/เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น ระยะเวลา             
การพิจารณาดำเนินการของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการให้การ
ช่วยเหลือของแต่ละกรณีปัญหาด้วย  

8.4 เมื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ทราบแล้ว หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่ยุติ จะทำบันทึก
เสนอผู ้บังคับบัญชาและรายงานผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่ส่งเรื ่องร้องเรียนและแจ้งผู้ ร ้องทราบ              
ภายใน 30 วันนับตั ้งแต่ได้รับผลการดำเนินการ แต่หากพิจารณาแล้วเรื ่องยังไม่ยุติ /ผลการตรวจสอบ             
ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น จะทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื ่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ ่มเติม                  
ต่อไป  
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9. การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุต ิ 
9.1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีต้องมีการติดตาม  

(๑) เรื่องท่ีอยู่ในความคาดหวังของผู้ร้องว่า ปัญหาจะได้รับการแก้ไข ซึ่งมักจะมีการติดตามเร่งรัด 
ขอทราบผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่นับแต่วันยื่นคำร้องอย่างต่อเนื่อง  

(๒) เรื่องท่ีผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญหรือมอบหมายให้ดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน  
(๓) เรื่องท่ีต้องติดตามภายในระยะเวลาที่กำหนด  
(๔) เรื ่องที ่หน่วยงานได้รายงานผลการพิจารณาให้ทราบแล้ว  หากแต่ยังมีข้อเคลือบแคลง                 

หรือเห็นว่ายังมีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือผู้ร้องยังโต้แย้งผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
9.2 วิธีการ/ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติ  

  การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สามารถดำเนินการได้ทุกช่องทางต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  
(๑) การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ควรดำเนินการในทุกกรณีที่มีการติดตาม             

ขอทราบผลจากผู้ร้องหรือติดตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อขอทราบความคืบหน้า ปัญหาหรือ
อุปสรรคในการดำเนินการเพ่ือตอบชี้แจงผู้ร้องทราบได้ในเบื้องต้น  

(๒) การติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยทำเป็นหนังสือ กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้
รายงานผลการพิจารณาให้ทราบ ให้ดำเนินการโดยทำเป็นหนังสือประทับตรา โดยแบ่งการดำเนินการติดตาม 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ออกเป็นเป็นระยะๆ ดังนี้  

2.1 เตือนครั้งที ่๑ เมื่อครบกำหนดให้ระยะเวลาดำเนินการ 15 วันทำการ 
2.2 เตือนครั้งที ่๒ เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 1 (ให้ระยะเวลา

ดำเนินการ 15 วันทำการ) 
2.3 เตือนครั้งที ่๓ เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 (ให้ระยะเวลา

ดำเนินการ 7 วันทำการ) 
ทั้งนี ้ หากครบกำหนดระยะเวลาที ่มีการแจ้งเตือนครั ้งที่ 3 แล้วไม่มีการรายงานผล                                       

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจั งหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
10. การรายงานผลการดำเนินการ  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ทราบ โดยสรุปสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ดังนี้ 

10.1 ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญและภาพประกอบ (ถ้ามี) 
10.2 ข้อกฎหมาย (ถ้ามี) 
10.3 ความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุน (ควรยุติเรื่องหรือดำเนินการต่อไป ด้วยเหตุผล

ประการใด มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 
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รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จากช่องทางต่างๆ 

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
รับเร่ือง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานประจำวัน 

พิจารณาสั่งการ 

เร่ืองท่ีไม่รับพิจารณา 
- บัตรสนเท่ห์ท่ีไม่ระบุหลักฐาน 
ที่ชัดเจน 
- เรื่องที่อยู่ระหว่างกระบวนการ 
พิจารณาของศาล/มคีำพิพากษา/ 
คำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว 

 

แก้ไขเองไม่ได้ 
 

 

แก้ไขเองได้ 
 

 

ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

- มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับ 

เรื่องร้องเรียน 
 

กรณีสามารถดำเนินการ 
แก้ไขปัญหาได้ทันที เช่น 

- ให้คำแนะนำ/ปรึกษาข้อกฎหมาย 
- ประสานเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
- แจ้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
 

กระบวนงานจัดการเรือ่งร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน/สรุปผลการดำเนินการ 
โดยกำหนดเวลาการรายงานผล ภายใน 20 – 45 วัน แล้วแต่กรณ ี

หากเกินกำหนดระยะเวลา ทำหนังสือติดตามเรื่อง 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
รับเร่ือง 

กรณียุติเร่ือง 
- รายงานผลให้หน่วยงาน 
ที่ส่งเรื่องร้องเรียนทราบ 
- แจ้งผลให้ผูร้้องทราบ 

กรณีไม่ยุติเร่ือง 
- แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบเพิ่มเติม 
- จัดประชุม/หารือผู้บริหาร/ 
ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง  
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
- แจ้งหน่วยงานส่วนกลางพิจารณา 
ช่วยเหลือ กรณี เกินอำนาจของ
จังหวัด 
- หากไม่มรีายงานความคืบหน้า  
จะนำสู่กระบวนการเร่งรดั/ติดตาม
เรื่องร้องเรียนต่อไป 
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11. บทสรุปคู่มือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ดูแลและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่งที่ 2025/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นั้น 

เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม-
จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมและเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา    
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราช-
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

2. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้ 
2.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง (Walk in) ณ อาคารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลาง

จังหวัดนครสวรรค์ 
2.2 ทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 หรือ 056-803-604 
2.3 ทางจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
2.4 ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ใน

เว็บไซต์ของจังหวัดนครสวรรค์ อีเมลล์ damrongthamns@hotmail.com และ Application Spond  
2.5 ส่วนราชการอื ่นส่งเรื ่องให้จังหวัดดำเนินการ เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักงานองคมนตรี ผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
2.6 การออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

3. ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี ้
3.1 เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ ตามข้อ 2. แล้ว จะดำเนินการ

ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  ภายใน 10 วันทำการ (กรณีเป็นเรื่องร้องเรียน   
ร้องทุกข์เร่งด่วนจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ) และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า-
ราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายพิจารณาสั่งการแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะส่ง
หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ 

3.2 การกำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจะพิจารณาตาม
ความซับซ้อนของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้ 

1) กรณีเรื่องปกติ ไม่ซับซ้อน หมายถึง เรื่องที่ส่งให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยปกติ ปัญหาไม่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในการ
แก้ไขปัญหา หรือสามารถประสานงานแก้ไขปัญหาได้โดยทันที ได้แก่ เรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือรายย่อย 
หรือเรื่องทั่วไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม
และสวัสดิการ เรื ่องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น จะกำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา โดยให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน      
20 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทราบ 
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2) กรณีเรื่องที่มีความซับซ้อน ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การรวมกลุ่ม
ร้องเรียนของมวลชน เรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เรื่องที่เป็นปัญหายืดเยื้อยาวนาน เรื่องการ
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้าง เรื่องที่ต้องแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและต้องวิเคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็นด้านกฎหมาย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน      
เรื่องที่ไม่สามารถประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีปกติ จะกำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา โดยให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน 45       
วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทราบ ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่มี      
ความซับซ้อนมาก จังหวัดอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการเพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสม 

3.3 เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการดำเนินการมายังศูนย์ดำรงธรรม-
จังหวัดนครสวรรค์แล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ-
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเพ่ือพิจารณาสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการเพ่ิมเติม ตามที่เห็นสมควร 

3.4 กรณีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องไม่รายงานผล โดยไม่แจ้งปัญหา อุปสรรค หรือขอขยายระยะเวลา
ดำเนินการ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะแจ้งเตือนตามระยะเวลา       
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้ 

1) เตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนดตามข้อ 3.2 (ให้ระยะเวลาดำเนินการ 15 วันทำการ) 
2) เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 1 (ให้ระยะเวลา

ดำเนินการ 15 วันทำการ) 
3) เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 (ให้ระยะเวลา

ดำเนินการ 7 วันทำการ) 
ทั ้งน ี ้  หากครบกำหนดระยะเวลาท ี ่ม ีการแจ ้งเต ือนครั้ งท ี ่  3 แล ้วไม ่ม ีการรายงานผล                      

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ-
จังหวัดมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

3.5 เมื่อปัญหาตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์    
จะทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู ้ว่าราชการจังหวัดที ่ผู ้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งยุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องหรือรายงานส่วนราชการที่ส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการ
ทราบ 

3.6 กรณีเรื ่องร้องเรียนที ่เป็นปัญหาระดับนโยบายซึ ่งจังหวัดหรือส่วนราชการได้ดำเนินการ        
เต็มความสามารถแล้ว หรือปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการที่มีขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว      
หรือปัญหาซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีหลักประกันความเป็นธร รม 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเพ่ือพิจารณายุติเรื่อง 

4. การรายงานผลการดำเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน    
ร้องทุกข์ โดยสรุปสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด     
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ดังนี้ 

4.1 ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญและภาพประกอบ (ถ้ามี) 
4.2 ข้อกฎหมาย (ถ้ามี) 
4.3 ความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุน (ควรยุติเรื ่องหรือดำเนินการต่อไป ด้วยเหตุผล

ประการใด มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 
 

********************************* 



 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนราชการภายใน
จงัหวดั/ภายนอกจงัหวดั 

อ าเภอ 

องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่น 

1) ร้องเรียนดว้ยตนเอง (Walk in)  
ณ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ชั้น 1 
ศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์ 

2) ทางโทรศพัทส์ายด่วน 1567  
หรือ 056-803-604 

3) ทางจดหมายถึงผูว่้าราชการจงัหวดั 
นครสวรรคห์รือศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั 
นครสวรรค์ 

 
4) ทางอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ 
- ระบบร้องเรียนร้องทุกขข์อง 
  ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครสวรรค์ 
- อีเมลล ์:  damrongthamns@hotmail.com  
- Application Spond  

 

ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครสวรรค ์
(ส านกังานจงัหวดันครสวรรค)์ 

ผูว่้าราชการจงัหวดั/รองผูว่้า
ราชการจงัหวดัท่ีผูว่้าราชการ

จงัหวดัมอบหมาย 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ในจงัหวดั 

หน่วยงานรายงาน
ผลการด าเนินการ/
ผลการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงให้
จงัหวดัทราบ 

ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั
นครสวรรคส์รุปผล
การด าเนินการ/ผลการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง
เสนอผูบ้งัคบับญัชา

ตามล าดบั  
 

ผูว้่าราชการจงัหวดั
หรือรองผูว้่าราชการ
จงัหวดัที่ผูว้่าราชการ
จงัหวดัมอบหมาย
พิจารณาส่ังการ/       

ยตุิเร่ือง 
 

ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั
นครสวรรคแ์จง้ผล   

การด าเนินการ/ผลการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
ให้ผูร้้องหรือหน่วยงาน 

ที่ส่งเร่ืองทราบ 

6) การออกหน่วยให้บริการเคลื่อนท่ีตาม
โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข  
สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน 

 

ผู้ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

1.ย่ืนเร่ือง 

2.ช่องทาง/หน่วยงานท่ีรับและส่งเร่ืองราวร้องทุกข์ 

3.หน่วยงานด าเนินการ 

 
 

5.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

6.รายงาน/สรุป   

7.ยุติเร่ือง 8.แจ้งผล  

หมายเหตุ  

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขท่ี์ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครสวรรค์

อาจไม่รับไวพิ้จารณาด าเนินการ ไดแ้ก่ 

1. เร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์ท่ีไม่ระบุพยานหลกัฐาน

หรือกรณีแวดลอ้มชดัแจง้ให้ตรวจสอบได ้

2. เร่ืองท่ีแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นเป็นผูร้้อง โดยผูถู้กแอบอา้งมิไดม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 

3. เร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดี หรือศาลมีค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งเด็ดขาดแลว้ ตลอดถึงไดม้ีการบงัคบัคดีแลว้ 
 

 

4.ส่ังการ   

(ขั้นตอนที่ 3 และ 4  

ใช้ระยะเวลาด าเนินการรวม 3-10 วันท าการ) 

 

(ขั้นตอนที่ 5 ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 20 หรือ 45 วันท าการ หรือ ขึน้อยู่

กับความซับซ้อนของเร่ืองร้องเรียน) 

(ขั้นตอนที่ 6 7 และ 8  

ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันทำการ) 
5) ส่วนราชการอื่นส่งเร่ืองให้จงัหวดั         

ด าเนินการ เช่น 

- ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี           

  - ส านกังานองคมนตรี  

- ผูต้รวจการแผ่นดิน  
- กระทรวงมหาดไทย  
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แบบฟอร์มรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.............................. 

เรื่อง............................................................................................................................. ......................................... 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ.............ปี  
อาชีพ......................................................ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ อยู่บ้านเลขที่........................ .......หมู่ที่..............
ถนน................................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.............. ........................
จังหวัด.......................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. .................................. 

 2. ข้าพเจ้ามีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้   
(โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

/3. ข้าพเจ้า... 
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3. ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการ ดังนี้ (ระบุวัตถุประสงค์
หรือความต้องการของผู้ร้อง) 

3.1.......................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

3.2.......................................................................................................................... ............................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

3.3.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบขณะร้องทุกข์แล้วว่า 

1.1 ข้อความข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ทำการเขียนหรือบันทึกนั้น ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า และมีข้อมูล     
เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากต่อมาได้มีการตรวจสอบพบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงและก่อให้เกิดความเสียหาย     
กับบุคคลอื่น ข้าพเจ้าอาจถกูผู้เสียหายดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไปได้ 

1.2 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนของข้าพเจ้าต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 ข้าพเจ้าจะต้องติดตามเรื่องด้วยตนเอง กรณีไม่ติดตามเรื่องเกินกว่า 1 ปี หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ยุติเรื่องร้องเรียนของข้าพเจ้า 
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบว่า เร่ืองร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่รับพิจารณาดำเนินการ หรือให้ยุติการพิจารณาได้ 
มีกรณีดังต่อไปนี้ 

2.1 เรื่องที่ข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลแล้ว และเรื่องที่ต้องไปใช้สิทธิทางศาลด้วยตนเอง 
2.2 เรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีในช้ันศาล หรือเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว 
2.3 เรื่องที่ข้าพเจ้ายื่นไว้ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หรือไม่ปรากพยานหลักฐานต่างๆ   

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานท้ายนี้ จำนวน......................แผ่น ดังนี้ 
 หนังสือมอบหมาย หรือหนังสือมอบอำนาจ และหลักฐานที่แสดงเหตุจำเป็น (กรณีที่เป็นการร้องทุกข์แทน) 
 พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 .......................................................................................................................................................................................... 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                                    (......................................................................) 

 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
โทร. 0-5680-3604 

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด” 
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(ภาคผนวก) 

 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗ 

เร่ือง  การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม 
 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมข้ึนในจังหวัดเพื่อทําหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์  
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คําปรึกษา  รับเร่ืองปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
และทําหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยจัดตั้งขึ้น  ณ  ศาลากลางจังหวัด  หรือสถานท่ีอื่นตามที่
เห็นสมควร  โดยประกาศให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๒ ให้ทุกกระทรวง  กรม  ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐ  สนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนย์ดํารงธรรมทั้งด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และบุคลากร  ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  และวางแนวทางการปฏิบัติภายใน 
ศูนย์ดํารงธรรม 

ข้อ ๔ ให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม 
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดํารงธรรม 
ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล  
การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและปราบปราม   
การตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์   
การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม  และการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอํานาจสั่งการ  บังคับบัญชา  กํากับ  ดูแล  บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด   
ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์  ข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  
ข้าราชการในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  พนักงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
และข้าราชการในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัด 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

ข้อ ๖ ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กํากับดูแลและอํานวยการให้การบริหารงานของ 
ศูนย์ดํารงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ประกอบกับมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะ

ปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของ 
ก.พ.ร. 

 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๑/๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด ๑ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   
 

มาตรา ๖  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

   
 

มาตรา ๗  การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

 
มาตรา ๘  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการ

จะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนว
ทางการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

(๓) ก่อนเริ่มดําเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย
ให้ครบถ้วนทุกด้าน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดําเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะ
ได้รับจากภารกิจนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

(๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้ส่วนราชการดําเนินการ 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่นหรือ
ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละเรื่อง  ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 

 
หมวด ๓ 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
   

 
มาตรา ๙  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วน

ราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้

เป็นการล่วงหน้า 
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของ

ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. 
กําหนด 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็น

ภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือใน
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี สามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจําเป็นและบริหาร
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอด

ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องดําเนินการจัดทําภารกิจให้
เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น 

 
มาตรา ๑๔  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ให้จัดทํา

เป็นแผนสี่ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติ
บัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่หรือกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 

แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว ให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานก็ได้ 

 
มาตรา ๑๖  ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทํา

เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ 
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุ

สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสอง
แล้ว ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้
รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้ส่วนราชการต้อง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทํา
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไป
ดําเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทําให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กําหนด
ในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกันแล้ว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือ
ภารกิจใดไม่อาจดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจําเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือ
หากดําเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น หรือมีความจําเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไข
แผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่

สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ  
ทั้งนี้ เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๔ 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

   
 

มาตรา ๒๐   เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ
โครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกันด้วย 

 
มาตรา ๒๑  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท

ขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ให้ส่วนราชการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่า
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วน
ราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าว
เสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทักท้วงประการใดภายใน
สิบห้าวันก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 

 
มาตรา ๒๒  ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และสํานักงบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วน
ราชการดําเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใด
สมควรจะได้ดําเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการ
ในปีต่อไป  ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละ
ภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้
และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดําเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามมาตราน้ี ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และ
ประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

 
มาตรา ๒๓  ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ

เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา
เป็นสําคัญ ให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจําเป็นต้องได้รับอนุญาต 

อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนด ให้ส่วนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ย่ืนคําขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินสิบห้าวัน ให้ส่วนราชการ
ที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วน
ราชการอื่นทราบ 

ส่วนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ มิได้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความล่าช้า
นั้นมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของตน 

 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาใด ๆ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบในปัญหานั้น ๆ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว การต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
วินิจฉัย ให้ดําเนินการได้เท่าที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใด
แล้ว ให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่าในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผู้แทนของส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม 
ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันสองฝ่าย ให้บันทึกความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ให้ปรากฏในเรื่อง
นั้นด้วย 

ความผูกพันที่กําหนดไว้ในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการวินิจฉัยในปัญหาด้าน
กฎหมาย 

 
มาตรา ๒๖  การสั่งราชการโดยปกติให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่

ผู้บังคับบัญชามีความจําเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ 
แต่ให้ผู้รับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่ง
ดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงคําสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 

 
หมวด ๕ 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   

 
มาตรา ๒๗  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 

การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้ดํารงตําแหน่งใดให้แก่ผู้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

เมื่อได้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการกําหนด 
หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใช้อํานาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจ
และผู้มอบอํานาจไว้ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะ
เป็นการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้
ส่วนราชการดําเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
และกําลังเงินงบประมาณ 

เมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 

 
มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชน์ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ 

ก.พ.ร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ และการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลา การดําเนินการ รวมท้ังรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทํา
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

 
มาตรา ๓๐  ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วน

ราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการ
ร่วม เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด  ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็น
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่ง
เดียว 

 
มาตรา ๓๑  ในศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวต่าง ๆ 

และดําเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป โดยให้มีข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคําขอต่าง ๆ ไว้ให้
พร้อมที่จะบริการประชาชนได้ ณ ศูนย์บริการร่วม 

ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานที่ประชาชนจะต้องจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแต่ละเรื่องมอบให้แก่เจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ของศูนย์บริการร่วม และให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนที่มา
ติดต่อได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จําเป็นดังกล่าวนั้นประชาชน
ได้ย่ืนมาครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้ดําเนินการในเรื่องนั้น 

ในการยื่นคําร้องหรือคําขอต่อศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการยื่น
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎแล้ว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แจ้งให้ ก.พ.ร. ทราบ เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมายหรือกฎนั้นต่อไป 

 
มาตรา ๓๒  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา

ก่ิงอําเภอ จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือ
ต่อเนื่องกันในจังหวัด อําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด 
ที่ว่าการอําเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชน
ทราบ และให้นําความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
   

 
มาตรา ๓๓  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความ

จําเป็น หรือสมควรที่จะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์
อ่ืนประกอบกัน 

กําหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 
ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วน

ราชการดําเนินการปรับปรุงอํานาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากําลัง ของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน 
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดําเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบ
ดําเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหน้าที่ โครงสร้าง
และอัตรากําลังของส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกัน 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือ

บางส่วน ห้ามมิให้จัดต้ังส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
กับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผล
จําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๕  ส่วนราชการมีหน้าที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือ
สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความ
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชน
เกินสมควร ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อดําเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับคําเสนอแนะของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 
หมวด ๗ 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   

 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละ
งาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้กําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน 

หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๙  ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้นตามมาตรา ๔๐ 

 
มาตรา ๔๐  เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับ

ส่วนราชการทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศกลางขึ้น 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ 
อาจร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะ
ขอให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการดําเนินการก็ได้ 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระ
ตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มี
ที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการด้วย  ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

 
มาตรา ๔๒  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ให้ส่วนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับ
ส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นใน
เรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่
เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน 

การร้องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ 
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรค

หนึ่ง ให้ ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๓  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้น

แต่กรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กําหนด
เป็นความลับได้เท่าที่จําเป็น 

 
มาตรา ๔๔  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย

แต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่
ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทําการ
ของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้
เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็น
ความลับทางการค้า 

 
หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   

 
มาตรา ๔๕  นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วน

ราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 

 
มาตรา ๔๖  ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละ

ระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้  ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระทําเป็นความลับและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 

 
มาตรา ๔๗  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้น
ในตําแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ส่วนราชการใดดําเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไป

ตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน
เพิ่มพิเศษเป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของ
ส่วนราชการนั้น เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้
ข้าราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๙  เมื่อส่วนราชการใดได้ดําเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน 
และผลสัมฤทธ์ิโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการตาม
แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กําหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี
จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณ
เหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรร
เป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

 
หมวด ๙ 

บทเบ็ดเตล็ด 
   

 
มาตรา ๕๐  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการ
ใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได้ 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนงาน

ในเรื่องใดและมีกฎหมายฉบับอ่ืนกําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมด
หรือบางส่วน เมื่อส่วนราชการได้จัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่าส่วน
ราชการนั้นได้จัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ด้วยแล้ว 

 
มาตรา ๕๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗ 

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๓  ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ 
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตาม

วรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลองค์การ
มหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการให้
ถูกต้องต่อไป 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ และเนื่องจาก
มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุษมล/ปรับปรงุ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 























หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

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

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

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

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

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

ฉบับที่  ๓๑  เร่ือง  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙ 

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

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

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

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

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

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

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
“เจ้าพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ

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

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

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

“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น  

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

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

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

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

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

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

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

ให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

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

ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“รํ่ารวยผิดปกติ”  หมายความว่า  การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ  
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ  หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจาก
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การปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ รวมท้ังกรณีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจาก 
การเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย 

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

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

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

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

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

มาตรา ๘ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา  

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  
เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

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

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

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

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

สมัครรับเลือกตั้ง 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ท รัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

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

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

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

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

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

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

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ  

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

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

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นใหถ้ือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

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

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

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

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย  

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา  
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ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้ดําเนินการ
สรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย  

มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

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

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

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

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินจิฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่น
ตามท่ีประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ังที่มาประชุมในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ กรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

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

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
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ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก 
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  

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

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ  ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่ เป็นกรรมการ  เป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่ง 
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการจนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

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

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

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ออกเสียงลงมติโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า 
เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่ง
ก่อนมีการลงมติ 
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ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

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

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

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

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

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม
ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัย 
นั้นแทน  เม่ือเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉยัดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

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

มาตรา ๒๖ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้ รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดงัต่อไปนี้ 

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

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

 
 

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

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  

(๔) ไต่สวนเพื่อดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดหรือ 
ที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

(๕) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือกฎหมายอื่น 

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

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

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

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

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

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

(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมาตรการใดที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี 
ต่อราชการได้  

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

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

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

(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือ 
ชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล  เบาะแส  หรือพยานหลักฐาน   
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สําหรับการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยช่องทางดังกล่าว 
ต้องมีวิธีการที่ง่าย  สะดวก  ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก  และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว  รวมทั้งดําเนินการ 
เพื่อป้องกันการทุจริต  ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้ มีกลไกการแจ้งเตือน 
กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับอันตรายของการทุจริต  
รวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม  เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างกว้างขวาง 

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

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

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

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

(๑) มี คําสั่ งให้ข้าราชการ  พนักงาน   หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  มาให้ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมา 
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 
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(๒) ให้ บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่ อประโยชน์ 
ในการไต่สวน 

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

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

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

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

หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้ 
เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถ้าไม่เก่ียวกับความลับ
ของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

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

การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในแต่ละขั้นตอน  ห้ามเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา  ผู้แจ้งเบาะแส  และผู้ซึ่งเป็นพยาน  หรือกระทําการใดอันจะทําให้ 
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว  การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ  ให้อยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในชั้นก่อนการไต่สวน  ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกร้อง  เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นเพื่อประโยชน์ 
ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบ้ืองต้น  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แล้ว 

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

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

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

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

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

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

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

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในการจับ  คุมขัง  
และการปล่อยชั่วคราว  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

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

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

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ในการดําเนินการตรวจสอบ  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการไต่สวนเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการไต่สวน  เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
และพนักงานไต่สวน  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  และมีอํานาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพจิารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย  

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

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

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

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

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

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  และให้นําความในมาตรา  ๓๔   
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม   

คู่สมรสตามวรรคหน่ึงให้นําความในมาตรา  ๑๐๒  วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการที่กรรมการผู้ใดจงใจ 

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

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการผู้ใดรํ่ารวยผิดปกติให้ประธานวุฒิสภาส่งสํานวน
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทราบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

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

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

หมวด  ๒ 
การไต่สวน 

 
 

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

พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหานําส่ง  คณะกรรมการ  ป .ป .ช .  คณะกรรมการไต่สวน   
หัวหน้าพนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวนจะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติชี้มูลแล้ว  หรือเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 
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ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวนเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป .ช. หรือพนักงานไต่สวน
ดําเนินการตามที่ร้องขอ  แต่ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  
ทั้งนี้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน หรือกรรมการที่กํากับดูแลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
จงใจประวิงเวลา  หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือบุคคลหรือเอกสารท่ีขอให้เรียกนั้นไม่มีผลต่อการวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสํานวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วย 

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

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

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับแจ้งจากผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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ภายใต้กําหนดอายุความ  เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ยังคงมีหน้าที่และอํานาจ 
ที่จะดําเนินการไต่สวน  และมีความเห็น  หรือวินิจฉัย  หรือดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   
แต่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสอบสวนและดําเนินการลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว  

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

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

คํากล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป 
ผู้กล่าวหาซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งไม่รับเร่ืองไว้พิจารณาของกรรมการตามวรรคสอง  อาจมีหนังสือ

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

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

พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานไต่สวน  เป็นผู้ไต่สวนเบ้ืองต้นได้  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการ  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  

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

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

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

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

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

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

การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ตามความเหมาะสมกับเร่ืองที่ไต่สวนได้ 

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

ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสี่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทําสํานวนการไต่สวน 

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

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

มาตรา ๕๒ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นหรือสํานวนการไต่สวน  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเตมิได้ตามที่เห็นสมควร   

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

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

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

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

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

เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง  

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

ตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว  และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดําเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม 
(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตําแหน่ง 

ที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี  ในกรณีที่มีการพิจารณาเร่ืองภายในกําหนดเวลา  แม้จะพ้นกําหนดเวลาห้าปีแล้ว
ก็ให้มีอํานาจดําเนินการต่อไปได้ 

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

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ 
ในฐานะกรรมการ  กรรมการไต่สวน  หัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน 

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

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
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(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกัน
ทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อ้างพยานหลักฐาน 
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้  
การกล่าวหาตามวรรคหน่ึง  จะทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้  และจะส่งด้วยวิธีใด ๆ   

ที่จะให้คํากล่าวหานั้นถึงสํานักงานก็ได้  ในกรณีที่ทําด้วยวาจา  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 

ให้สํานักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนที่ รักษาไว้ 
เป็นความลับ  และไม่ว่ากรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้  และให้ลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจาก
หนังสือกล่าวหานั้น 

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

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

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

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

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ ใหญ่ มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลที่ มีเขตอํานาจ   
เพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้  หรือในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้   
ให้พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับบุคคลดังกล่าวได้ 

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

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

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อํานวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในเร่ืองที่มิใช่
เป็นความผิดร้ายแรง  ทั้งนี้  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
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จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้รับเร่ืองตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานดําเนินการส่งเร่ืองที่ได้รับไว้
ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อดําเนินการต่อไปภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานได้รับเร่ือง 

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

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

ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

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

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

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

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

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

ในการสอบปากคําพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํา  จะกระทําโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอด
ออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด  ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยคํานั้นได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของ
บันทึกการให้ปากคํานั้นแล้ว  กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจทําสําเนาข้อความดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีต้องดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจนําพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
หรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้ 
เป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนการไต่สวนที่เก่ียวข้องได้ 

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

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

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

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

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

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทําผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะทําให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี  และในกรณีที่เป็น 
การกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รํ่ารวยผิดปกติ  สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน  
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในขณะท่ีแจ้งข้อกล่าวหา 
ทั้งนี้เท่าที่ทําได้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตามมาตรา  ๕๖ 

ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  

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

การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวนที่ได้กระทําไปก่อนแล้ว  
มาตรา ๗๒ ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา  ๗๐  ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวน 

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

มาตรา ๗๓ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคําของผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีสิทธินําทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากคําของตนได้ 

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

มาตรา ๗๕ เม่ือดําเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว  ให้จัดทําสํานวนการไต่สวนเสนอประธานกรรมการ  
โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

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

ซึ่งต้องนําเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับสํานวนการไต่สวน   
เวน้แต่จะได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเร่ืองอื่นค้างพิจารณาอยู่  

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการจัดทํารายงานการไต่สวนเบ้ืองต้นด้วยโดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาสํานวนการไต่สวนตามลําดับที่ได้รับสํานวนนั้น  แต่ในกรณี 

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

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
 

 

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

มาตรา ๗๗ เม่ืออัยการสูงสุดได้รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๗๖  ไว้แล้ว  ให้อัยการสูงสุด
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวน   

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

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



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้สํานักงานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสอง  และ 
ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําหน้าที่เลขานุการด้วย 

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

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

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

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

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

มาตรา ๗๙ ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์  เม่ือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาแล้วถ้าอัยการสูงสุดเห็นควรอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาต่อไป 
ให้ดําเนินการได้  

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

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

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

ผู้ ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งไม่ว่าในกรณี ใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ  

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

สําหรับความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป   

การย่ืนคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติหรืออนุญาต  หรือกระทําการใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย 

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

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด  
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(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้แก่
ผู้ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทําความผิด  
หรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด 

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

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

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

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งริบทรัพย์สินเนื่องจาก 
การกระทําความผิด  แม้คําพิพากษายังไม่ถึงที่สุด  ให้เลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
จนกว่าคดีถึงที่สุด  หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

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

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

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า  ทรัพย์สินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการตามวรรคสอง  มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้ง 
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ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด  ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้  ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ได้รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน 
ที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา  แล้วแต่กรณี 

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

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

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 
 

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

การเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไป 
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว   

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

เจ้าหน้าที่ดําเนินการในศาลแทนได้  
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ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการกรณีฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 

 
 

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

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

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กําหนด 

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

ในกรณีจําเป็นและได้รับคําร้องขอ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จัดให้มีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามวรรคหน่ึงเช่นเดียวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรา  ๑๓๑ 

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

หมวด  ๔ 
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นตามมาตรา  ๗๐ และเห็นว่า 
การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือ
เป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา 
สั่ งให้ห ยุดปฏิ บัติหน้ าที่ เป็นการชั่ วคราว  ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่ มี มูล   
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหา
กลบัเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจ 
สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่พ้นกําหนดหกเดือนแล้ว  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ยังมิได้มีคําวินิจฉัย  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ถือว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น  และมีอํานาจสั่งการตามวรรคสองได้ 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะดําเนินการ 
ตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ 

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

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

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

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

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกําหนด   ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ช . ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๙  ต่อไป  
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ส่วนที่  ๑  
การดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๓ เม่ืออัยการสูงสุดได้ รับสํานวนคดีอาญาตามมาตรา  ๙๑  ให้อัยการสูงสุด
พิจารณาเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสํานวน  

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

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

เม่ืออัยการสูงสุดฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะถอนฟ้องมิได้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และ
อัยการสูงสุดเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรถอนฟ้อง  

มาตรา ๙๕ ในการดําเนินคดีหากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุดในขณะกระทําความผิดหรือ
ขณะที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจฟ้องหรือย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเอง  

มาตรา ๙๖ ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่ เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารและ 
เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลทหาร  ให้อัยการสูงสุดเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ 
ศาลทหาร  หรือจะมอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้  

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

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

มาตรา ๙๘ เม่ือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสํานวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๙๑  แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน 
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ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้มีมติโดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก  โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา  ให้ถือว่าสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น  แล้วแต่กรณี 

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

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

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

ในการส่งสํานวนการไต่สวนเพื่อดําเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
ประธานกรรมการ  อาจมอบหมายให้เลขาธิการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้  
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มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป .ช.   
หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ 
มีการกระทําความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา   
ให้ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ มีอํานาจแต่งตั้ งถอดถอน  มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐานถึง
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

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

มาตรา ๑๐๐ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๙๘  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ถูกกล่าวหานั้น  

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

มาตรา ๑๐๑ ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา  ๙๘  ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  จะฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ
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ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น  หรือจะดําเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกําหนดโทษของ
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้ 

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

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และการตรวจสอบ 

 
 

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

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

ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 
(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง  ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เม่ือปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบท่ีได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อมูลคลาดเคล่ือน  และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้เลขาธิการ
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่เลขาธิการกําหนด  

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

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

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

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

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



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  การเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผย
ว่าผิดปกติหรือไม่  

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ  การเปิดเผยเช่นนั้นไม่เป็นการตัดอํานาจ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้องหรือ
ความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง  

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

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

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

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

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๑๐๒  (๙)  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย  

ในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง  ให้นําความในมาตรา  ๘๐ มาตรา  ๘๑  และ
มาตรา  ๘๖  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการกรณีรํ่ารวยผิดปกติ 

 
 

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

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

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

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

มาตรา ๑๑๗ เม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติแล้วให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน 

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

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

ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาล
เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ 

การดําเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ประทับฟ้องคดี

ตามมาตรา  ๑๑๙  ให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็น 

ของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้งบรรดาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  

ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับกับกรณีรํ่ารวยผิดปกติด้วย 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดย่ืนคําร้องขอตามมาตรา  ๑๑๙  สําหรับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือ
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ผู้สนับสนุนด้วย  ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพจิารณาและพพิากษาคดี
สําหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย 

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

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

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด  ให้ประธานกรรมการ 
ย่ืนคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ รํ่ารวยผิดปกติ 
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  โดยใหน้ําความในมาตรา  ๘๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป 
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉัย  
เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยให้ถือว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 

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

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสาม  หรือผู้มีอํานาจสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งตามวรรคห้า  มีอํานาจสั่งไล่ออกหรือดําเนินการถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรือขอมติ 
จากคณะรัฐมนตรี  หรือความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคล 

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

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสี่  การจะดําเนินการ
อย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
หรือคณะกรรมการอัยการ  แล้วแต่กรณี  กําหนด   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือข้อบังคับดังกล่าว  ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการดําเนินการดังกล่าวห้ามไม่ให้
หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่าวได้ 

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

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

หมวด  ๖ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

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

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ  ดูแล  
ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  

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

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

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

ให้นํ าความในวรรคหน่ึง  มาใช้ บั งคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งด้วย   
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่คู่สมรสนั้นดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง 

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

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

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  ผู้สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก 
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
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หมวด  ๗ 
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

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

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและตําแหน่งประจํา  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง  ให้ย่ืนบัญชีทรัพย์สิน 

สําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําเพียงตําแหน่งเดียว 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ให้หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น 
สังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ไปสังกัดใหม่  ทั้งนี้  ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น 

ระยะเวลาการย่ืน  แบบรายการ  หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งต้องคํานึงถึงการตรวจสอบได้  ความสะดวก  
และไม่สร้างภาระจนเกินจําเป็น  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท  ให้ไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหน่ึงก็ได้ 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก  
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง

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

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลือก่อน 
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

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

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

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

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

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

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

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

การคุ้มครองตามวรรคสอง  ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตําแหน่งของพยานที่ดํารงอยู่และ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย  เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง   
เม่ือคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทําผิดแล้ว  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน   

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

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



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๘ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 

มาตรา ๑๓๘ ในการดําเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีหน้าที่และอํานาจในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต 

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

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

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

ความผิดตามมาตรา  ๑๗๒  มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔  มาตรา  ๑๗๕ มาตรา  ๑๗๖  และ
มาตรา  ๑๗๗  ถ้าผู้มีสัญชาติไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้กระทํา  หรือกระทําต่อผู้มีสัญชาติไทยหรือ
เจ้าพนักงานของรัฐ  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีอํานาจไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้  ทั้งนี้  
การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 



หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นําความในมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  และ
มาตรา  ๘๕  มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่ต้องริบด้วยโดยอนุโลม  แต่มิให้นําบทบัญญัติที่บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ที่ริบตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการกับทรัพย์สินที่ริบให้เป็นไปตามข้อตกลง
กับประเทศที่ร้องขอ  

หมวด  ๙ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

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

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

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

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

การทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  

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

ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศของข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการดําเนินการของแต่ละเร่ือง  เพื่อกรรมการ
จะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  และตามที่กฎหมายบัญญัติ 



หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการดําเนินการตาม  (๖)  สํานักงานต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวัน  เว้นแต่ในกรณี 
ที่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว  ประธานกรรมการอาจขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่จําเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

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

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

และข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และสํานักงาน  ทั้งนี้  ในการเผยแพร่ข้อมูล  
ให้จัดทําสําหรับคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย 

(๔) วางระเบียบเก็บรักษาและบริหารจัดการพยานหลักฐานของกลางในคดีและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การจําหน่าย  การมอบหมายให้ผู้อื่นเก็บรักษา  หรือจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 

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

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

(๗) วางระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา  ๕๑  
คณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๓๓  วรรคสาม  

การดาํเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว  
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเม่ือได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๔๔ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน   

ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง และค่าตอบแทนหรือ

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

(๓) การรักษาราชการแทน  การปฏิบัติราชการแทน  และการรักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ
ของสํานักงาน  

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

พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๖) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของสํานักงาน รวมตลอดท้ังค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนอื่นให้แก่
บุคคลดังกล่าว  

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงาน  

(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการสํานักงาน 
การกําหนดตําแหน่งตาม  (๑)  อย่างน้อยต้องกําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 

และพนักงานไต่สวน  โดยผู้ช่วยพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๔๖  (๑)  ด้วย 

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

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับวินัยและการลงโทษทางวินัย 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม 

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

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

มาตรา ๑๔๕ ข้าราชการสํานักงาน  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

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

โดยให้จําแนกประเภทตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการสํานักงาน  สาขากระบวนการยุติธรรม  ต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สําเร็จการศึกษา

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

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

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

มาตรา ๑๔๗ มาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) ต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  

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

ให้นําความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

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

วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 
เม่ือมีกรณีที่จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าให้คณะกรรมการ  

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

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

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

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

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พ้นจากตําแหน่งเพราะไม่ผ่านการประเมิน  ตามระเบียบหรือประกาศที่ออก 
ตามมาตรา  ๑๔๔  (๒) 

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

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

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

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ 
มติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

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

มาตรา ๑๕๒ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  และ
กิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  
ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก่อน  

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

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

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

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

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นการเฉพาะกรณี  

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

มาตรา ๑๕๕ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อ ยู่ในความรับผิดแห่ งการบังคับคดีและผู้ ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้  

มาตรา ๑๕๖ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชขีองสํานกังาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใดแล้วทํารายงานเสนอ 
ผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  

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

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

ให้นําความในมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับกับการดําเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕๙ เพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์   

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

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้องพิจารณาและวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวนการไต่สวน 

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

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

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

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

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

หมวด  ๑๐ 
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

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

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

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

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และ
อํานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินและทรัพย์สินของกองทุน  ป.ป.ช.  ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์

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

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

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

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

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

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

มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย  
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ  ผู้ใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยมิชอบ  เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท   



หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ  หรือเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การระหว่างประเทศ  กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง  โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก  รับ  หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

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

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

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น  โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการกระทําความผิดนั้น  นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตราน้ี  และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า
แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  

นิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง  ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล  ลูกจ้าง  
ตัวแทน  บริษัทในเครือ  หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น  ไม่ว่าจะมีหน้าที่และ
อํานาจในการน้ันหรือไม่ก็ตาม  

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

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

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

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

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ  เป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้ 

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

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

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

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

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

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ 
กําลังประทุษร้าย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จ
ต่อศาล  ทั้งนี้เพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน  ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

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

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ไว้แล้ว 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

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

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

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

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

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

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา  ๔๘  เว้นแต่ระยะเวลาดังกล่าว 
ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่กําหนดไว้  ให้นับระยะเวลาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

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

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

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

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

การดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้การดําเนินการดังกล่าว
มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

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

การนับระยะเวลาตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสี่  สําหรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกําหนด   
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  ให้นับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ 

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

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

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

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

มาตรา ๒๐๐ ในวาระเร่ิมแรก  เพื่อมิให้เกิดภาระเกินสมควร  ในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา  ๑๓๐  จะกําหนดการเร่ิมใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละระดับหรือแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

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