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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประกอบกับต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลง 
สงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงสมควร
ก าหนดหลักเกณฑ ์มาตรการ และกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
พ.ศ. .... 
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  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗  
และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ

นี้ เพ่ือจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืน ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
........................................................................................................... ......................... 

.......................................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
 



 ๒ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจา้หน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผูด้ ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใด 
ที่ด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 

“ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า 
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการการเมือง 
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา 
(๗) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก 

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๘) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ 
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คู่สมรส” หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

“ญาติ” หมายความว่า  
(๑) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๓) คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๔) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๕) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๖) บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย  
“โดยทุจริต” หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง 
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
(๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
(๓) การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
(๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 



 ๓ 

(๕) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามท่ีปรากฏใน
ท้องตลาด 

(๖) การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามท่ีปรากฏในท้องตลาด 
(๗) การใหใ้ช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ 

หรือคิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
(๘) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแกบุ่คคลอ่ืน

โดยปกติทางการค้า 
(๙) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า 

ที่ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
(๑๐) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า  
(๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
(๑๒) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร 

กฎหมาย หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแกบุ่คคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
(๑๓) การให้รางวัล  
(๑๔) การช าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
(๑๕) การอ่ืนใดซึ่งเป็นการกระท าท่ีท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็น 

เงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน 

และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ  
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๔  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการโดยยึดประโยชน์

ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นส าคัญ ต้องใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีตนมีอยู่โดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม ต้องไม่กระท าการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่
และต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

มาตรา ๕  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม แต่การใช้ต าแหน่งหน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระท าตามมาตรานี้ 

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย  

(๑) การกระท าที่เก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุริต เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 



 ๔ 

(๒) การก าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือร่างกฎ
ซึ่งเอ้ือประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียเกินกว่า 
ส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่ ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกิน 
ร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่เป็นการ
ด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแล 

(๓) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซ่ึงตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติ
ราชการ การปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ โดยทุจริต  

(๔) การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต 
หรือเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

(๕) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพ่ือประโยชน์
ของตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 

(๖) การใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

    (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกค าสั่งทางปกครองอ่ืนทีใ่ห้สิทธิ
ประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ 

    (ข) ให้สัมปทาน ท าสัญญา หรือท านิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

    (ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ด าเนินการ 
ทางวินัย หรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอ่ืน
ดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

    (ง) ไมแ่จ้งความหรือไมร่้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีอาญา 
    (จ) ไมฟ้่องคด ีไม่อุทธรณ์ ไมฎ่ีกา ไมด่ าเนินคดี หรือไม่ด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับคดี 

หรือใหถ้อนค าร้องทุกข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด 
    (ฉ) ด าเนินกระบวนพิจารณา ท าค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย หรือค าชี้ขาด 
    (ช) ไมบ่ังคับทางปกครอง ไมบ่ังคับคดี หรือไมบ่ังคับตามค าชี้ขาด  
การกระท าตามวรรคสอง (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ านวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตร
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมด้วยในการกระท าของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้ว
เพิกเฉยมิได้ด าเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคล
ตามวรรคสี่และเป็นผู้กระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ด าเนินการในลักษณะผู้ใช้  
ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท าการตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสองด้วย 



 ๕ 

เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (๕) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง (๕) ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  ทั้งนี้ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยานพาหนะ 
(๒) เครื่องมือสื่อสาร 
(๓) อาคารสถานที่ 
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน 
(๕) สิ่งสาธารณูปโภค 
 
มาตรา ๖  บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส 

หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๕ วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วย  
ในการกระท าดังกล่าว บุคคลนั้นต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด 
ตามมาตรา ๕ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง โดยนิติบุคคลดังกล่าว 
ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้น 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถ้าการรับประโยชน์ของนิติบุคคลเกิดจาก 
การรู้เห็นเป็นใจของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย 
 

มาตรา ๗  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงาน 
ตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม  
เว้นแต่เป็นสิ่งทีอ่าจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรอืเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แกบุ่คคลทั่วไป หรือตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิ
ได้รับ ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกท่ีกระท าได้แต่ไม่เกิน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้น
จัดท าบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับ
ของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เนื่องจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม  ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าทีแ่จ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในโอกาสแรกที่กระท าได้ 
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 

 



 ๖ 

มาตรา ๘  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อว่ากระท าความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖  
ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์ 
หรือมีการกล่าวหา ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน  
แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวน 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิด
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ด้วย 
 

มาตรา ๙  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี  
กระท าการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของตนในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือด าเนินคดี 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม (๑)  
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ 

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๑๐  หา้มมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหรือออกจากราชการ 

หรือหน่วยงานของรัฐ กระท าโดยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐซ่ึงตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่
ความนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป  

 
มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

แก่รัฐ ในกรณีที่ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่ง 
หรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจมีผล
ท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะ 
เป็นนัยส าคัญในการท าสัญญาดังกล่าว ให้ส านักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญานั้นและแจ้ง
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานนั้น  
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้ระงับ 
การท าสัญญาไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้ด าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด 
 



 ๗ 

มาตรา ๑๒  สัญญาใดของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง 
ที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการท าหรือให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริต
หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากคู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นใจ หรือรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และยังเข้าท าสัญญานั้น ให้สัญญา
ดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลท าให้ 
รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะ 
เป็นนัยส าคัญในการท าสัญญาดังกล่าว 

(๒) ให้ด าเนินการตามสัญญาต่อไป หากสัญญานั้นเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
และรัฐไม่เสียประโยชน์เกินสมควร ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอ านาจฝ่ายเดียวที่จะ 
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐได้ ไม่ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
หากคู่สัญญานั้นได้รับความเสียหายให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น  
แตไ่ม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือรู้หรือควร 
จะรูใ้นเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

(๓) กรณีตาม (๑) หรือ (๒) หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะตาม (๑) และไม่ใช่
สาระส าคัญของสัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ 

กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้วของ
บุคคลภายนอกผู้สุจริต 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณา
และมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง และให้ค าสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตามวรรคหนึ่ง (๑) 
ให้ยื่นค าร้องภายในสองปีนับแต่วันท าสัญญา 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะ 

ตามมาตรา ๑๒ ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามมาตรา ๑๒ ต่อไป 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีสัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท าบริการสาธารณะ

หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน  
มีเหตอัุนควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค าร้อง 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา ซ่ึงเข้าชื่อ
รวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบคน 

(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน 
(๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
(๔) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 



 ๘ 

ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการ
การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวน ในกรณีที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีมูล ให้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ต่อไป 

ให้น าความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่สัญญาตามมาตรานี้
ด้วยโดยอนุโลม 

การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด  

ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากการด าเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีค าสั่งระงับ 
สัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีที่โครงการของรัฐ

ดังต่อไปนี้ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญในการท าโครงการดังกล่าว ให้น ามาตรา ๑๔  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ยืน่ค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสองปี
นับแต่วันเริ่มโครงการ เพ่ือสั่งให้ยุติโครงการหรือสั่งให้น าโครงการดังกล่าวกลบัไปทบทวนใหมเ่พ่ือแก้ไขให้
รัฐไม่เสียประโยชน ์ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 

(๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๒) โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากผู้มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
(๓) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
(๔) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ซึ่งคณะกรรมการของหน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๕) โครงการอ่ืนของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผ่นดินร่วมกันประกาศก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไป 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๑๖  การพิจารณา การมีค าสั่ง และการอุทธรณ์ค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนก

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม  
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  



 ๙ 

มาตรา ๑๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือด าเนินคด ีและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอ่ืน ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

(๑) การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกต าแหน่ง 
(๒) การด ารงต าแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้น 

จะมีวัตถุประสงค์แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือไม่ 
(๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนนอกจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 
(๔) กิจกรรมอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ที่ได้จากการด ารงต าแหน่ง การประกอบอาชีพ 

วิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ด้วย 
ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้ง 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ 
ความเปลี่ยนแปลงนั้น 

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูล 
ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษข้ึนภายในส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต่ ากว่าส านักหรือเทียบเท่า 
และมีบุคลากรที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการก ากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกัน
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

เพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท าข้อก าหนดและคู่มือ 
การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้  
และมีหน้าที่ตอบข้อหารือที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหารือว่าการกระท าที่หน่วยงาน 
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือเพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดข้ึนไม่ได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัย 

การกระท าตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



 ๑๐ 

มาตรา ๒๐  เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล 
ตามมาตรา ๕ วรรคห้า ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ  

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  

 
มาตรา ๒๑  เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๗ โดยไม่แจ้งรายงานหรือหรอืไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่ก าหนด ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๒๔  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูล รายได้ หรือความเปลี่ยนแปลง 
ของข้อมูลหรือรายได้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่มาตรา ๑๗ ก าหนด หรือจงใจแสดง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 
มาตรา ๒๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในอ านาจของศาล 

ซึ่งมีเขตอ านาจเหนือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่  

หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ 
สองเท่าของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่า 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุ 
อันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา 
เพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ 
 
 
 



 ๑๑ 

มาตรา ๒๗  ในวาระเริ่มแรกมิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใช้บังคับ
จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก 

ให้ด าเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้น าระเบียบที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับแกเ่จ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ 
ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น 

 
มาตรา ๒๘  มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๒๙  ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน  

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เว้นแต่ประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙  
และประกาศก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับได้เม่ือพ้นก าหนด 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
   ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
   ......................................... 

   นายกรัฐมนตรี 


