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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร�างพระราชบัญญัติว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกัน 
ระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ให�มีกฎหมายว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับ

ประโยชน$ส�วนรวม 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีการบริหารงานของรัฐจะต�องเป,นไปด�วยความโปร�งใสและเกิดประโยชน$สูงสุด 
ต�อประชาชน รวมท้ังต�องให�ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซ่ือสัตย$สุจริต 
ของผู�มีหน�าท่ีในการบริหารงานของรัฐ จึงต�องห�ามการกระทําอันเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$ 
ส�วนบุคคลของผู�มีหน�าท่ีดังกล�าวกับประโยชน$ส�วนรวม ประกอบกับประเทศไทยได�ให�สัตยาบัน
อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต สมควรกําหนดหลักเกณฑ$และมาตรการป5องกัน
และปราบปรามการกระทําอันเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวมให�
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเป,นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



ร�าง 
พระราชบัญญัติ 

ว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม 
พ.ศ. .... 
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.......................................... 
 
โดยท่ีเป,นการสมควรให�มีกฎหมายว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�าง

ประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม 
 
.................................................................................................................................... 

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

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติว�าด�วยความผิดเก่ียวกับ 
การขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวัน 

นับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป,นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” หมายความว�า เจ�าหน�าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด�วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริต และผู�ดํารงตําแหน�งในองค$กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนภูมิภาค 
ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค$การมหาชน หน�วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน�วยงานอ่ืนใด 
ท่ีดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได�รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย$สินลงทุนจากรัฐ 

“ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง” หมายความว�า 
(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข�าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว�าด�วย 

ระเบียบข�าราชการการเมือง 



 ๒

(๖) ข�าราชการรัฐสภาฝFายการเมืองตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการ 
ฝFายรัฐสภา 

(๗) ผู�บริหารท�องถ่ิน รองผู�บริหารท�องถ่ิน ผู�ช�วยผู�บริหารท�องถ่ิน และสมาชิก 
สภาท�องถ่ินขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(๘) เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน�งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
“กฎ” หมายความว�า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข�อบัญญัติ

ท�องถ่ิน ระเบียบ ข�อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป,นการท่ัวไป โดยไม�มุ�งหมายให�ใช�บังคับ 
แก�กรณีใดหรือบุคคลใดเป,นการเฉพาะ 

“คู�สมรส” หมายความรวมถึง ผู�ซ่ึงอยู�กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได�จดทะเบียนสมรส
กับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

“ญาติ” หมายความว�า  
(๑) ผู�บุพการีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
(๒) ผู�สืบสันดานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
(๓) คู�สมรสของบุตรของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
(๔) พ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกันของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
(๕) พ่ีน�องร�วมบิดาหรือร�วมมารดาเดียวกันของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
(๖) บุตรบุญธรรมหรือผู�รับบุตรบุญธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
ท้ังนี้ ไม�ว�าจะมีความเก่ียวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย  
“โดยทุจริต” หมายความว�า เพ่ือแสวงหาประโยชน$ท่ีมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย

สําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน 
“ประโยชน$อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป,นเงินได�” หมายความรวมถึง 
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให�เปล�า 
(๒) การให�ยืมโดยไม�คิดดอกเบ้ีย 
(๓) การเข�าคํ้าประกันโดยไม�คิดค�าธรรมเนียม 
(๔) การให�ค�านายหน�าหรือค�าธรรมเนียมการเป,นตัวแทน 
(๕) การขายหรือการให�เช�าซ้ือทรัพย$สินตํ่ากว�ามูลค�าท่ีเป,นจริงตามท่ีปรากฏใน

ท�องตลาด 
(๖) การซ้ือหรือการเช�าซ้ือทรัพย$สินสูงกว�ามูลค�าท่ีเป,นจริงตามท่ีปรากฏในท�องตลาด 
(๗) การให�ใช�สถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพย$สิน โดยไม�คิดค�าเช�าหรือค�าบริการ 

หรือคิดค�าเช�าหรือค�าบริการน�อยกว�าท่ีคิดแก�บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค�า 
(๘) การให�บริการโดยไม�คิดค�าบริการ หรือคิดค�าบริการน�อยกว�าท่ีคิดแก�บุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการค�า 
(๙) การให�ส�วนลดในสินค�าหรือทรัพย$สินท่ีจําหน�าย โดยให�ส�วนลดมากกว�า 

ท่ีให�แก�บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค�า 
(๑๐) การให�เดินทาง หรือให�ขนส�งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย 

หรือคิดค�าใช�จ�ายน�อยกว�าท่ีคิดแก�บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค�า  
(๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให� โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย 

หรือคิดค�าใช�จ�ายน�อยกว�าท่ีคิดแก�บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค�า 



 ๓

(๑๒) การให�บริการวิชาชีพอิสระ เช�น แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร 
กฎหมาย หรือบัญชี โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายหรือคิดค�าใช�จ�ายน�อยกว�าท่ีคิดแก�บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค�า 

(๑๓) การให�รางวัล  
(๑๔) การชําระเงินล�วงหน�าหรือการคืนเงินให�ในภายหลัง 
(๑๕) การอ่ืนใดซ่ึงเป,นการกระทําท่ีทําให�ผู�นั้นได�รับประโยชน$อันอาจคํานวณเป,น 

เงินได� หรือไม�ต�องออกค�าใช�จ�าย  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว�า เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให�ของขวัญกัน 

และให�หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต�อนรับ  
การแสดงความเสียใจ หรือการให�ความช�วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด�วย 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว�า คณะกรรมการป5องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห�งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๔  เจ�าหน�าท่ีของรัฐต�องปฏิบัติหน�าท่ีหรือกระทําการโดยยึดประโยชน$

ส�วนรวมของรัฐและประชาชนเป,นสําคัญ ต�องใช�อํานาจตามตําแหน�งหน�าท่ีท่ีตนมีอยู�โดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม ต�องไม�กระทําการท่ีจะก�อให�เกิดความไม�เชื่อถือหรือความไม�ไว�วางใจในการปฏิบัติหน�าท่ี
และต�องไม�กระทําการอันมีลักษณะเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม 
 

มาตรา ๕  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�ามีส�วนได�เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม 
เพ่ือประโยชน$ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$
ส�วนรวม แต�การใช�ตําแหน�งหน�าท่ีแทนหน�วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน$ของหน�วยงานท่ีเจ�าหน�าท่ี 
ของรัฐสังกัดอยู� มิให�ถือว�าเป,นการกระทําตามมาตรานี้ 

การกระทําอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ ให�ถือว�าเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$
ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวมตามวรรคหนึ่งด�วย  

(๑) การกระทําท่ีเก่ียวกับการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$
ส�วนรวมตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป5องกันและปราบปราม 
การทุจริต เว�นแต�ท่ีกําหนดไว�เป,นอย�างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) การกําหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให�ความเห็นชอบร�างกฎหมายหรือร�างกฎ
ซ่ึงเอ้ือประโยชน$เป,นการเฉพาะต�อกิจการท่ีตน คู�สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส�วนได�เสียเกินกว�า 
ส�วนได�เสียตามปกติท่ีบุคคลท่ัวไปมีอยู� ในกรณีท่ีเป,นนิติบุคคล การเป,นหุ�นส�วนหรือถือหุ�นเกิน 
ร�อยละห�าของนิติบุคคลนั้นถือว�าเป,นการมีส�วนได�เสียเกินกว�าส�วนได�เสียตามปกติ เว�นแต�เป,นการ
ดําเนินการตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาหรือผู�กํากับดูแล 

(๓) การใช�ข�อมูลภายในของรัฐท่ียังเป,นความลับอยู�ซ่ึงตนได�รับหรือรู�จากการปฏิบัติ
ราชการ การปฏิบัติหน�าท่ี หรือการใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าท่ี โดยทุจริต  

(๔) การริเริ่ม เสนอ จัดทํา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน�วยงานของรัฐโดยทุจริต 
หรือเพ่ือเอ้ือประโยชน$ต�อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม  

(๕) การใช�ทรัพย$สินของหน�วยงานท่ีตนสังกัดหรือท่ีตนปฏิบัติหน�าท่ีอยู� ไปเพ่ือประโยชน$
ของตนหรือผู�อ่ืน เว�นแต�ได�รับอนุญาตโดยชอบด�วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย$สินนั้นมีราคาเล็กน�อย 

 
 



 ๔

(๖) การใช�ตําแหน�งหรืออํานาจหน�าท่ีซ่ึงตนมีอยู�โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต�อ 
การตัดสินใจโดยอิสระในการใช�อํานาจตามตําแหน�งหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน�งอ่ืน 
ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐนั้นกระทําการหรือไม�กระทําการอย�างหนึ่งอย�างใด 
ดังต�อไปนี้ 

    (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคําสั่งทางปกครองอ่ืนท่ีให�สิทธิ
ประโยชน$อันอาจคํานวณเป,นเงินได� 

    (ข) ให�สัมปทาน ทําสัญญา หรือทํานิติกรรม อันเป,นการให�ประโยชน$แก� 
บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

    (ค) บรรจุ แต�งต้ัง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนข้ันเงินเดือน โอน ย�าย ดําเนินการ 
ทางวินัย หรือให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน�งอ่ืน
ดังกล�าว พ�นจากตําแหน�งหรือพ�นจากการปฏิบัติหน�าท่ี 

    (ง) ไม�แจ�งความหรือไม�ร�องทุกข$เพ่ือดําเนินคดีอาญา 
    (จ) ไม�ฟ5องคดี ไม�อุทธรณ$ ไม�ฎีกา ไม�ดําเนินคดี หรือไม�ดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับคดี 

หรือให�ถอนคําร�องทุกข$ ให�ถอนฟ5อง ให�ถอนอุทธรณ$ หรือให�ถอนฎีกา ไม�ว�าจะเป,นคดีประเภทใด 
    (ฉ) ดําเนินกระบวนพิจารณา ทําคําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย หรือคําชี้ขาด 
    (ช) ไม�บังคับทางปกครอง ไม�บังคับคดี หรือไม�บังคับตามคําชี้ขาด  
การกระทําตามวรรคสอง (๒) (๓) และ (๔) ให�ใช�บังคับแก�ผู�ดํารงตําแหน�งระดับสูง 

ผู�บริหารระดับสูง และผู�อํานวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป5องกัน
และปราบปรามการทุจริต และเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

ให�นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�บังคับแก�คู�สมรสหรือบุตร
ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงกระทําโดยอาศัยอิทธิพลของเจ�าหน�าท่ีของรัฐด�วย และในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ี 
ของรัฐได�มีส�วนรู�เห็นเป,นใจหรือยินยอมด�วยในการกระทําของคู�สมรสหรือบุตรดังกล�าวหรือรู�แล�ว
เพิกเฉยมิได�ดําเนินการแก�ไข ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นรับโทษเช�นเดียวกับคู�สมรสหรือบุตรด�วย 

ให�นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�บังคับแก�บุคคลซ่ึงมิใช�บุคคล
ตามวรรคสี่และเป,นผู�กระทําโดยอาศัยอิทธิพลของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีดําเนินการในลักษณะผู�ใช�  
ผู�ถูกใช� ผู�ร�วมดําเนินการ หรือผู�ได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีของรัฐให�กระทําการตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสองด�วย 

เพ่ือประโยชน$ในการบังคับใช�วรรคสอง (๕) ให�คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ข�าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค$กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน�าหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ จัดให�มีระเบียบว�าด�วยการอนุญาตให�ใช�ทรัพย$สินตามวรรคสอง (๕) สําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
ท่ีอยู�ในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล  ท้ังนี้ โดยมีมาตรฐานไม�ต่ํากว�าระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
ระเบียบดังกล�าวอย�างน�อยต�องกําหนดในเรื่องทรัพย$สิน ดังต�อไปนี้ 

(๑) ยานพาหนะ 
(๒) เครื่องมือสื่อสาร 
(๓) อาคารสถานท่ี 
(๔) วัสดุ อุปกรณ$ เครื่องใช�ในสํานักงาน 
(๕) สิ่งสาธารณูปโภค 
 



 ๕

มาตรา ๖  บุคคลใดรับประโยชน$จากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ คู�สมรส 
หรือบุตรของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๕ วรรคห�า โดยรู�เห็นเป,นใจด�วย  
ในการกระทําดังกล�าว บุคคลนั้นต�องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิด 
ตามมาตรา ๕ 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป,นผู�รับประโยชน$ตามวรรคหนึ่ง โดยนิติบุคคลดังกล�าว 
ไม�มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป5องกันมิให�มีการกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้น 
ต�องระวางโทษเช�นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถ�าการรับประโยชน$ของนิติบุคคลเกิดจาก 
การรู�เห็นเป,นใจของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลนั้น ผู�นั้นต�องระวางโทษเช�นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่งด�วย 
 

มาตรา ๗  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐรับของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพย$สิน  
หรือประโยชน$อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป,นเงินได�ท่ีมีผู�มอบให�ในโอกาสท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐปฏิบัติงาน 
ตามตําแหน�งหน�าท่ีของตนหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย แม�ว�าผู�มอบจะระบุให�เป,นการส�วนตัวก็ตาม  
เว�นแต�เป,นสิ่งท่ีอาจได�รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป,นสิ่งท่ีได�รับตามจํานวนท่ีสมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน�าท่ี หรือเป,นการรับการให�ในลักษณะให�แก�บุคคลท่ัวไป หรือตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีได�รับทรัพย$สินหรือประโยชน$อ่ืนใดตามวรรคหนึ่งท่ีตนไม�มีสิทธิ
ได�รับ ต�องรายงานและส�งมอบสิ่งนั้นให�หน�วยงานท่ีตนสังกัดในโอกาสแรกท่ีกระทําได�แต�ไม�เกิน 
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับสิ่งนั้นไว� และให�สิ่งนั้นตกเป,นของหน�วยงานของรัฐ โดยให�หน�วยงานนั้น
จัดทําบัญชีไว�เป,นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก�คู�สมรสและญาติของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงได�รับ
ของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพย$สิน หรือประโยชน$อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป,นเงินได�เนื่องจาก 
การปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ด�วยโดยอนุโลม  ในกรณีท่ีคู�สมรสหรือญาติไม�มีสิทธิรับ
ทรัพย$สินหรือประโยชน$ดังกล�าว ให�มีหน�าท่ีแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐทราบในโอกาสแรกท่ีกระทําได� 
แต�ไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับสิ่งนั้นไว� เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐดําเนินการตามวรรคสองต�อไป 

 
มาตรา ๘  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ$ปรากฏแก�คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล�าวหาว�า

เจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือผู�ใดมีพฤติการณ$ส�อว�ากระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖  
ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป5องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ให�แล�วเสร็จภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีปรากฏพฤติการณ$ 
หรือมีการกล�าวหา ในกรณีท่ีมีความจําเป,นไม�อาจดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล�าว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได�ไม�เกินสามครั้ง ครั้งละไม�เกินหกสิบวัน  
แต�ต�องบันทึกเหตุผลและความจําเป,นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว�ในสํานวน 

ความในมาตรานี้ให�ใช�บังคับแก�ตัวการ ผู�ใช� หรือผู�สนับสนุนในการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ด�วย 
 
 



 ๖

มาตรา ๙  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงพ�นจากตําแหน�งหน�าท่ียังไม�ถึงสองปP  
กระทําการดังต�อไปนี้ 

(๑) เป,นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ�าง ผู�รับจ�าง หรือดํารงตําแหน�งอ่ืน
ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงเคยอยู�ภายใต�อํานาจหน�าท่ีของตนในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือดําเนินคดี 

(๒) รับเงินหรือประโยชน$อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป,นเงินได�จากธุรกิจตาม (๑)  
เป,นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีธุรกิจนั้นปฏิบัติต�อบุคคลอ่ืน ๆ ในกิจการงานตามปกติ 

ตําแหน�งของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให�เป,นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๐  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงพ�นจากตําแหน�งหรือออกจากราชการ 

หรือหน�วยงานของรัฐ กระทําโดยประการใด ๆ ให�ผู�อ่ืนล�วงรู�ความลับของทางราชการหรือหน�วยงาน
ของรัฐซ่ึงตนได�รับหรือรู�ในระหว�างการดํารงตําแหน�ง หรือใช�ความลับดังกล�าวไปโดยทุจริต เว�นแต�
ความนั้นมิได�เป,นความลับอีกต�อไป  

 
มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชน$ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

แก�รัฐ ในกรณีท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจร�างสัญญาของรัฐไม�ว�าจะเป,นสัญญาทางแพ�ง 
หรือสัญญาทางปกครอง เม่ือปรากฏเหตุอันควรเชื่อว�าสัญญาดังกล�าวกระทําโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
โดยทุจริตหรือมีลักษณะเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวมซ่ึงอาจมีผล
ทําให�รัฐเสียประโยชน$อย�างร�ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว�างประโยชน$ดังกล�าวมีลักษณะ 
เป,นนัยสําคัญในการทําสัญญาดังกล�าว ให�สํานักงานอัยการสูงสุดแจ�งความเห็นไปยังหน�วยงานของรัฐ
ซ่ึงจะเป,นคู�สัญญาและหน�วยงานท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐนั้นสังกัดอยู� และให�เสนอร�างสัญญานั้นและแจ�ง
ความเห็นต�อคณะรัฐมนตรีหรือองค$กรท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหน�วยงานนั้น  
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต�อไป 

ในระหว�างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค$กรตามวรรคหนึ่ง ให�ระงับ 
การทําสัญญาไว�ก�อนจนกว�าคณะรัฐมนตรีหรือองค$กรดังกล�าวจะมีมติหรือสั่งให�ดําเนินการ 
อย�างหนึ่งอย�างใด 
 

มาตรา ๑๒  สัญญาใดของรัฐไม�ว�าจะเป,นสัญญาทางแพ�งหรือสัญญาทางปกครอง 
ท่ีกระทําโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีในการทําหรือให�ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริต
หรือมีลักษณะเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม หากคู�สัญญา 
อีกฝFายหนึ่งรู�เห็นเป,นใจ หรือรู�หรือควรจะรู�ข�อเท็จจริงดังกล�าว และยังเข�าทําสัญญานั้น ให�สัญญา
ดังกล�าวมีผลดังต�อไปนี้ 

(๑) เป,นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว�างประโยชน$ดังกล�าวมีผลทําให� 
รัฐเสียประโยชน$อย�างร�ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว�างประโยชน$ดังกล�าวมีลักษณะ 
เป,นนัยสําคัญในการทําสัญญาดังกล�าว 

(๒) ให�ดําเนินการตามสัญญาต�อไป หากสัญญานั้นเป,นประโยชน$แก�สาธารณะ 
และรัฐไม�เสียประโยชน$เกินสมควร ในกรณีนี้ ให�หน�วยงานของรัฐคู�สัญญามีอํานาจฝFายเดียวท่ีจะ 
แก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาเพ่ือรักษาประโยชน$ของรัฐได� ไม�ว�าคู�สัญญาอีกฝFายหนึ่งจะยินยอมหรือไม�ก็ตาม  



 ๗

หากคู�สัญญานั้นได�รับความเสียหายให�หน�วยงานของรัฐชดใช�ค�าทดแทนท่ีเป,นธรรมแก�คู�สัญญานั้น  
แต�ไม�ตัดสิทธิหน�วยงานของรัฐท่ีจะเรียกร�องค�าเสียหายจากคู�สัญญาซ่ึงรู�เห็นเป,นใจหรือรู�หรือควร 
จะรู�ในเรื่องดังกล�าวข�างต�น 

(๓) กรณีตาม (๑) หรือ (๒) หากสัญญาส�วนหนึ่งส�วนใดมีลักษณะตาม (๑) และไม�ใช�
สาระสําคัญของสัญญาท้ังฉบับและอาจแยกออกจากส�วนท่ีไม�เป,นโมฆะได� ให�สัญญาส�วนนั้นเป,นโมฆะ 

กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ย�อมไม�กระทบกระเทือนสิทธิท่ีได�รับไปแล�วของ
บุคคลภายนอกผู�สุจริต 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต�สวนแล�วเห็นว�าสัญญาใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง 
ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคําร�องต�อศาลอุทธรณ$แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป,นผู�พิจารณา
และมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง และให�คําสั่งนั้นผูกพันคู�สัญญาและผู�เก่ียวข�องทุกฝFาย แต�กรณีตามวรรคหนึ่ง (๑) 
ให�ยื่นคําร�องภายในสองปPนับแต�วันทําสัญญา 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีผู�ว�าการตรวจเงินแผ�นดินตรวจพบว�าสัญญาใด มีลักษณะ 

ตามมาตรา ๑๒ ให�เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให�ถือว�าเอกสารและหลักฐานท่ีผู�ว�าการ
ตรวจเงินแผ�นดินตรวจสอบหรือจัดทําข้ึนเป,นส�วนหนึ่งของสํานวนการไต�สวนข�อเท็จจริง 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามมาตรา ๑๒ ต�อไป 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีสัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาท่ีรัฐให�จัดทําบริการสาธารณะ

หรือจัดให�มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน$จากทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางส�วน  
มีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าเข�าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให�บุคคลดังต�อไปนี้มีสิทธิยื่นคําร�อง 
ต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให�ไต�สวนข�อเท็จจริงเพ่ือยื่นคําร�องต�อศาลปกครองสูงสุด 

(๑) สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา ซ่ึงเข�าชื่อ
รวมกันมีจํานวนไม�น�อยกว�าเจ็ดสิบคน 

(๒) ผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงเข�าชื่อรวมกันมีจํานวนไม�น�อยกว�าห�าพันคน 
(๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินซ่ึงมีมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสาม

ของกรรมการตรวจเงินแผ�นดินท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� 
(๔) ผู�ตรวจการแผ�นดินซ่ึงปรึกษาหารือและเห็นชอบร�วมกันตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยผู�ตรวจการแผ�นดิน 
ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ$และวิธีการ

การเข�าชื่อของผู�มีสิทธิเลือกต้ังตาม (๒) ให�เป,นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
คําร�องตามวรรคหนึ่งต�องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต�สวนข�อเท็จจริงได� 
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�รับคําร�องตามวรรคหนึ่ง ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ไต�สวนข�อเท็จจริงให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวัน ถ�ามีความจําเป,นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยาย
ระยะเวลาออกไปได�ไม�เกินสองครั้ง ครั้งละไม�เกินสามสิบวัน แต�ต�องบันทึกเหตุผลและความจําเป,น 
ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว�ในสํานวน ในกรณีท่ีไต�สวนข�อเท็จจริงแล�วมีมติด�วยคะแนนเสียง 
ไม�น�อยกว�าสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ว�ามีมูล ให�ยื่นคําร�องต�อศาลปกครองสูงสุด
ต�อไป 

ให�นําความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช�บังคับแก�สัญญาตามมาตรานี้
ด�วยโดยอนุโลม 



 ๘

การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให�เป,นไปโดยรวดเร็วและเป,นธรรม 
ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด  

ในระหว�างการไต�สวนข�อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว�าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากการดําเนินการตามสัญญาดังกล�าวอาจก�อให�เกิด 
ความเสียหายต�อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นคําร�องต�อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีคําสั่งระงับ 
สัญญาของรัฐดังกล�าวไว�ชั่วคราวก�อนก็ได� 

 
มาตรา ๑๕  ภายใต�บังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีโครงการของรัฐ

ดังต�อไปนี้ มีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าเข�าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว�างประโยชน$ดังกล�าวมีผลทําให�รัฐเสียประโยชน$อย�างร�ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว�างประโยชน$ดังกล�าวมีลักษณะเป,นนัยสําคัญในการทําโครงการดังกล�าว ให�นํามาตรา ๑๔  
มาใช�บังคับโดยอนุโลม แต�ให�ยืน่คําร�องต�อศาลอุทธรณ$แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสองปP
นับแต�วันเริ่มโครงการ เพ่ือสั่งให�ยุติโครงการหรือสั่งให�นําโครงการดังกล�าวกลบัไปทบทวนใหม�เพ่ือแก�ไขให�
รัฐไม�เสียประโยชน$  ท้ังนี้ ไม�กระทบต�อการดําเนินคดีแก�ผู�กระทําความผิด 

(๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๒) โครงการของราชการส�วนกลางหรือราชการส�วนภูมิภาคซ่ึงได�รับความเห็นชอบ

จากผู�มีอํานาจหน�าท่ีหรือได�รับการจัดสรรงบประมาณแล�ว 
(๓) โครงการของราชการส�วนท�องถ่ินซ่ึงได�รับการจัดสรรงบประมาณแล�ว 
(๔) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องค$การมหาชน หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ  

ซ่ึงคณะกรรมการของหน�วยงานนั้นได�ให�ความเห็นชอบแล�ว 
(๕) โครงการอ่ืนของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผ�นดินร�วมกันประกาศกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให�เป,นไป 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  การพิจารณาและการมีคําสั่งของศาลอุทธรณ$แผนกคดีทุจริต 

และประพฤติมิชอบตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ให�เป,นไปโดยรวดเร็วและเป,นธรรม   
ท้ังนี้ ตามข�อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกา  
 

มาตรา ๑๗  เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีหน�าท่ีกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือดําเนินคดี และเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน�งอ่ืน ต�องแสดงข�อมูลดังต�อไปนี้ ต�อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

(๑) การดํารงตําแหน�งในหน�วยงานอ่ืนของรัฐทุกตําแหน�ง 
(๒) การดํารงตําแหน�งในธุรกิจหรือหน�วยงานเอกชนไม�ว�าหน�วยงานนั้น 

จะมีวัตถุประสงค$แสวงหากําไรมาแบ�งปSนกันหรือไม� 
(๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนนอกจากตําแหน�งท่ีดํารงอยู� 
(๔) กิจกรรมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐแสดงรายได�ท่ีได�จากการดํารงตําแหน�ง การประกอบอาชีพ 

วิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ด�วย 



 ๙

ในกรณีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงของข�อมูลตามวรรคหนึ่ง ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐแจ�ง 
ความเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีทราบ 
ความเปลี่ยนแปลงนั้น 

ตําแหน�งของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ$และวิธีการแสดงข�อมูล 
ตามวรรคหนึ่ง และการแจ�งความเปลี่ยนแปลงของข�อมูลตามวรรคสาม ให�เป,นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให�มีหน�วยงานพิเศษข้ึนภายในสํานักงาน

คณะกรรมการป5องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ โดยมีฐานะไม�ต่ํากว�าสํานักหรือเทียบเท�า 
และมีบุคลากรท่ีเพียงพอกับภารกิจเพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและการบังคับใช�พระราชบัญญัตินี้ 
ตลอดจนให�คําปรึกษาแนะนําแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการรณรงค$เสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป5องกัน
การกระทําความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม 

เพ่ือประโยชน$แก�การป5องกันการกระทําความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�าง
ประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$ส�วนรวม ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทําข�อกําหนดและคู�มือ 
การปฏิบัติของหน�วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐรวมท้ังเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้  
และมีหน�าท่ีตอบข�อหารือท่ีหน�วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐหารือว�าการกระทําท่ีหน�วยงาน 
ของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะกระทําเป,นการขัดกันระหว�างประโยชน$ส�วนบุคคลกับประโยชน$
ส�วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม�  ท้ังนี้ โดยต�องตอบข�อหารือภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับ 
ข�อหารือ และจะปฏิเสธไม�ตอบข�อหารือเพราะเหตุท่ีเรื่องนั้นยังไม�เกิดข้ึนไม�ได� 

เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงกระทําการไปตามการตอบข�อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยสุจริต ย�อมไม�มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๙  ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต�สวนข�อเท็จจริงและวินิจฉัย 

การกระทําตามพระราชบัญญัตินี้โดยให�นําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป5องกัน 
และปราบปรามการทุจริตมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  เจ�าหน�าท่ีของรัฐ คู�สมรสหรือบุตรของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบุคคล 

ตามมาตรา ๕ วรรคห�า ผู�ใดกระทําการอันเป,นความผิดตามมาตรา ๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าปP 
หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

ถ�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป,นผู�ดํารงตําแหน�ง 
ทางการเมืองต�องระวางโทษสองเท�าของโทษท่ีกําหนดไว�ตามวรรคหนึ่ง  

 
มาตรา ๒๑  เจ�าหน�าท่ีของรัฐ คู�สมรสหรือญาติของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผู�ใดไม�ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๗ โดยไม�แจ�งรายงานหรือหรือไม�ส�งมอบทรัพย$สินภายในเวลาท่ีกําหนด ต�องระวางโทษ
จําคุกไม�เกินสามปP หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๒  เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดฝFาฝTนมาตรา ๙ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปP

หรือปรับไม�เกินห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 ๑๐

มาตรา ๒๓  ผู�ใดฝFาฝTนมาตรา ๑๐ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าปPหรือปรับไม�เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๔  เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดจงใจไม�แสดงข�อมูล รายได� หรือความเปลี่ยนแปลง 

ของข�อมูลหรือรายได�ต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีมาตรา ๑๗ กําหนด หรือจงใจแสดง
ข�อเท็จจริงดังกล�าวด�วยข�อความอันเป,นเท็จหรือปกปUดข�อเท็จจริงท่ีควรแจ�งให�ทราบ ต�องระวางโทษ
จําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๒๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�อยู�ในอํานาจของศาล 

ซ่ึงมีเขตอํานาจเหนือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ�าหน�าท่ี  

หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วย 
การป5องกันและปราบปรามการทุจริต ผู�ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต�องระวางโทษ 
สองเท�าของโทษท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น 

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภาจํานวนไม�น�อย
กว�าหนึ่งในห�าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา หรือประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 
จํานวนไม�น�อยกว�าสองหม่ืนคน หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน มีสิทธิเข�าชื่อกล�าวหาว�า 
กรรมการป5องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติผู�ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยยื่นต�อประธานรัฐสภาพร�อมด�วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว�ามีเหตุ 
อันควรสงสัยว�ามีการกระทําตามท่ีถูกกล�าวหา ให�ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา 
เพ่ือต้ังคณะผู�ไต�สวนอิสระ  ท้ังนี้ ตามกฎหมายว�าด�วยผู�ไต�สวนอิสระ 
 

มาตรา ๒๗  ในวาระเริ่มแรกมิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใช�บังคับ
จนกว�าจะมีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก 

ให�ดําเนินการจัดให�มีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ให�แล�วเสร็จภายในหนึ่งปP 
นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ในกรณีท่ีหน�วยงานใดยังมิได�ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล�าว ให�นําระเบียบท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรีมาใช�บังคับแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงอยู� 
ในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของหน�วยงานนั้นด�วยโดยอนุโลมจนกว�าจะได�มีการออกระเบียบนั้น 

 
มาตรา ๒๘  มิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาใช�บังคับแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

ซ่ึงพ�นจากตําแหน�งหน�าท่ีไปก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
 

มาตรา ๒๙  ให�ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธาน
กรรมการป5องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส�วนท่ี
เก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของตน  

 
 



 ๑๑

ข�อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีผลเป,นการท่ัวไป เม่ือได�
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� เว�นแต�ประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙  
และประกาศกําหนดตําแหน�งของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๗ ให�ใช�บังคับได�เม่ือพ�นกําหนด 
หนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป,นต�นไป 
 
 
   ผู�รับสนองพระราชโองการ 
 
 
   ......................................... 

   นายกรัฐมนตรี 


