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เจ้าพนักงานของรัฐ

1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ด ารง
ต าแหน่ง
ระดบัสูง

2. ผู้ด ารง
ต าแหน่งทาง
การเมือง

4. ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอสิระ 

3. ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

5. คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 



แผนผงั

1) เจ้าหน้าทีข่องรัฐ
1. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือในรัฐวสิาหกจิ
3. ผู้บริหารท้องถิ่น/ รองฯ / ผู้ช่วยฯ
4. สมาชิกสภาท้องถิ่น
5. เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย

ลกัษณะปกครองท้องที ่/
เจ้าพนักงานอ่ืนตามทีก่ฎหมาย
บัญญตัิ 

6. กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวสิาหกจิ 

7. บุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมี
กฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครอง
ทีจั่ดตั้งขึน้ในระบบราชการ    
รัฐวสิาหกจิ หรือกจิการอ่ืนของรัฐ

2) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
1.นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรี
3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4. สมาชิกวุฒิสภา
5. ข้าราชการการเมืองอ่ืน นอกจาก

(1) และ(2) ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

6. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

3) ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

4) ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอสิระ
1. ผูด้  ำรงต ำแหน่งใน

องคก์รอิสระตำม 
รัฐธรรมนูญ ยกเวน้
คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. 

2. ผูว้ำ่กำรตรวจเงิน
แผน่ดิน

5) คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง คือ เจ้าหน้าทีข่องรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้
1. หวัหนำ้ส่วนรำชกำรระดบักระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นนิติบุคคลซ่ึงมิใช่ผูด้  ำรง

ต ำแหน่งทำงกำรเมืองส ำหรับขำ้รำชกำรพลเรือน
2. ปลดักระทรวงกลำโหม ผูบ้ญัชำกำรทหำรสูงสุด ผูบ้ญัชำกำรเหล่ำทพัส ำหรับขำ้รำชกำรทหำร 
3. ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
4. ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
5. ปลดักรุงเทพมหำนคร 
6. กรรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดของรัฐวสิำหกิจ 
7. หวัหนำ้หน่วยงำนขององคก์รอิสระตำมรัฐธรรมนูญแต่ไม่รวมถึงผูว้ำ่กำรตรวจเงินแผน่ดิน 
8. กรรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
9. ผูด้  ำรงต ำแหน่งอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด

เจ้าพนักงานของรัฐ



มาตรา 28 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจ ดงัต่อไปนี้
(1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมี
พฤติการณ์ร ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(2) ไต่สวนและวนิิจฉัยว่าเจ้าหน้าทีข่องรัฐร ่ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที ่ในการยุติธรรม

สาระส าคญัด้านการปราบปรามการทุจริต



(3) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้นของบุคคลดังกล่าว 

(4) ไต่สวนเพ่ือด าเนินคดีในฐานความผิดอ่ืนที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนีก้ าหนดหรือทีมี่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

(5) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้หรือกฎหมายอ่ืน

สาระส าคญัด้านการปราบปรามการทุจริต



➢คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าพนักงานของรัฐ
ในทุกระดบัต าแหน่ง

➢ในเร่ืองที่มิใช่ความผิดร้ายแรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตั้งแต่
ผู้อ านวยการระดับสูงลงมาสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
หรือพนักงานสอบสวนไปด าเนินการแทนได้ (มาตรา 61 62 และ 63)

➢มีอ านาจไต่สวนผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวจะมิได้รับหรือตกลงรับสินบนดังกล่าวก็
ตาม (มาตรา 30)

สาระส าคญัด้านการปราบปรามการทุจริต



➢อ านาจตามมาตรา 34 ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายกบัมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 ซ่ึงมีจุดเด่น ดงันี้

- มีบทก าหนดโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค าส่ังของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน

- สามารถออกค าส่ังให้เอกชนช้ีแจงข้อเท็จจริง อ านวยความสะดวก 
หรือให้ความช่วยเหลือ

สาระส าคญัด้านการปราบปรามการทุจริต



❖ กรณีมีความจ าเป็นต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ านาจขอข้อมูลจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(มาตรา 38)

❖ ก าหนดให้ในระหว่างการไต่สวน หรือเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลว่าผู้ใด
กระท าความผิดและความผิดน้ันมีโทษทางอาญา หากมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ถูก
กล่าวหาจะหลบหนีให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมายมีอ านาจดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายจับและควบคุม
ตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ และกรณีความผิด    ซ่ึงหน้ามีอ านาจจับกุมตัวผู้กระทา
ความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาล และเม่ือจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา (มาตรา 39)

สาระส าคญัด้านการปราบปรามการทุจริต



กระบวนการไต่สวน
ตาม พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561



การไต่สวน
• ก าหนดกรอบระยะเวลาการไต่สวน โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 2 ปี อาจขยายได้แต่รวมแล้วไม่เกนิ 3 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าว
อยู่ภายใต้ก าหนดอายุความ (มาตรา 48)

• ก าหนดให้มีกระบวนการ “การตรวจสอบเบ้ืองต้น” เพ่ือตรวจสอบและ
รับค ากล่าวหาก่อนการไต่สวน  ทั้งนีก้ระบวนการดังกล่าวเทียบเคยีงได้
กับการตรวจรับค ากล่าวหา การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจ
รับค ากล่าวหา การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
พ.ศ. 2560 (มาตรา 49)



o การกล่าวหาให้ย่ืนค ากล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส านักงาน ให้กล่าวหา
ในขณะทีผู้่ถูกร้องเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
ไม่เกินห้าปี แต่ไม่ตัดอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกค ากล่าวหาที่ได้มี
การกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยขึน้ไต่สวนได้  ทั้งนี ้ต้องไม่เกิน
สิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีการยกค ากล่าวหาขึน้พิจารณาหรือกรณีที่ยกเหตุ
อันควรสงสัยขึน้ไต่สวนภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐอ่ืนซ่ึงเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุนในเร่ืองน้ันได้ด้วย ไม่ว่าผู้น้ันจะพ้นจากการเป็น เจ้าพนักงานของรัฐ
หรือพ้นจากต าแหน่งดงักล่าวแล้ว (มาตรา 59) 

การกล่าวหา



▪ ให้เลขาธิการหรือผู้ทีเ่ลขาธิการมอบหมาย ตรวจสอบว่า

– มข้ีอมูลหรือรายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการต่อไปหรือไม่

– ความผดิทีก่ล่าวหาน้ันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือไม่

– เป็นเร่ืองที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา 54 หรือ
มาตรา 55 (1) หรือไม่ 

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือไม่รับเร่ืองไว้พจิารณา

(ระยะเวลาและวธีิการเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้
พิจารณาและมีค าส่ังแทนได้ (หากผู้กล่าวหาไม่เห็นด้วยสามารถมีหนังสือให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทบทวนค าส่ังของกรรมการ ภายใน 30 วนั)

การตรวจสอบเบ้ืองต้น (มาตรา 49)



1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเลขาธิการ หัวหน้าพนักงาน
ไต่สวน พนักงานไต่สวน เป็นผู้ไต่สวนเบ้ืองต้น 

2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน

3. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเอง

กระบวนการไต่สวน



• ด าเนินการเป็นคณะ ประกอบด้วย

• เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหัวหน้า 

• พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหน่ึงคนร่วมเป็นคณะ 

• และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกไ็ด้ 

• ในการไต่สวนปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานต้องกระท าโดยเลขาธิการ 
หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหน่ึงคน และผู้ช่วยพนักงาน
ไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหน่ึงคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

ไต่สวนเบ้ืองต้น (มาตรา 50)



• ระยะเวลา ต้องด าเนินการให้เสร็จและจัดท ารายงานการไต่สวน
เบ้ืองต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 180วนันับแต่วนัที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยอาจขยายได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั

• ในการไต่สวนเบ้ืองต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวน มีอ านาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย

ไต่สวนเบ้ืองต้น (มาตรา 50) (ต่อ)



• เร่ืองส าคญัมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือเป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ 

• คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสองคนและบุคคลอ่ืนเป็น
คณะกรรมการไต่สวน อาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ความเหมาะสมกบัเร่ืองทีไ่ต่สวนได้

• คณะกรรมการไต่สวนมีอ านาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงาน       
ไ ต่ ส ว น  แ ล ะ พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ไต่สวนในการด าเนินการตามหน้าทีไ่ด้ตามทีเ่ห็นสมควร

• ระยะเวลา  ต้องด า เ นินการให้ เส ร็จและจัดท าส านวนการไต่สวนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน  1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  โดยอาจขยายได้
ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั

ไต่สวน (คณะกรรมการไต่สวน) (มาตรา 51)



• เร่ืองส ำคญัมีผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำง หรือเป็นกรณมีีกำรไต่สวนผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งใน
องค์กรอสิระ 

• คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจแต่งตั้งหัวหน้ำพนักงำนไต่สวนหรือ
พนักงำนไต่สวน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมกำร
ไต่สวนในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำทีไ่ด้ตำมทีเ่ห็นสมควร

• ในกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญใน
สำขำที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ท ำกำรไต่สวน ให้มีอ ำนำจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้เป็นทีป่รึกษำ

• ระยะเวลำภำยใน 2 ปี ขยำยได้รวมแล้วไม่เกนิ 3 ปี

ไต่สวน (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเองทั้งคณะ) 
(มาตรา 51)



• ต้ อ ง มีพยานหลั กฐ าน เพี ย งพอที่ จ ะส นับส นุน ข้อก ล่ า วหา ว่ า
มีมูลความผดิ

• ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวนหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

• แจ้งให้ ผู้ ถูกกล่าวหาทราบและก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่
ผู้ถูกกล่าวหาจะมาช้ีแจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือน า
พย า น บุ ค ค ล ม า ใ ห้ ป า ก ค า ป ร ะ ก อ บ ก า ร ช้ี แ จ ง โ ด ย ใ ห้ แ จ้ ง
ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคดัค้านตามมาตรา 56 ด้วย

การแจ้งข้อกล่าวหา (มาตรา 70)



• กระบวนการให้น าหมวดไต่สวนมาใช้บังคบัโดยอนุโลม

• ในการไต่สวนคดีร ่ารวยผดิปกติ หากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายใน
ระหว่างไต่สวน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการต่อไป
ได้ แต่ต้องให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่ผู้น้ันถึงแก่ความตาย 
(มาตรา 116 วรรคสาม)

การด าเนินการกรณรี ่ารวยผดิปกติ



กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

กรณไีต่สวนเบ้ืองต้นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วนั 
(ขยายได้สองคร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั (มาตรา 50)

ไต่สวน/ไต่
สวน

เบ้ืองต้น

เร่ืองกล่าวหามมูีล

เร่ืองกล่าวหาไม่มีมูล

จดัท าส านวนการไต่สวน
หรือรายงานการไต่สวน

เบ้ืองต้นเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(มาตรา 75)

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. รับ

ส านวนการไต่
สวน หรือ

รายงานการไต่
สวนเบ้ืองต้น 
(มาตรา 75)

กรณไีต่สวนเร่ืองส าคญัหรือผู้ด ารงต าแหน่งส าคญั
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะกรรมการไต่สวนต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี  ขยายได้สองคร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั (มาตรา 51)

กรณไีต่สวนเร่ืองส าคญัหรือผู้ด ารงต าแหน่งส าคญั
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเองต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี  

แต่รวมแล้วไม่เกนิ 3 ปี (มาตรา 48)



กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
น าเสนอต่อประธาน และให้ประธาน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไม่ช้ากว่า 30 วัน นับแต่วันที่ประธาน
ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ รั บ ส า น ว น
การไต่สวน

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

รับส านวนการ
ไต่สวนหรือ
รายงานการ
ไต่สวน
เบ้ืองต้น

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พจิารณาเพ่ือ

มีมต ิ
(มาตรา 75)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอ านาจไต่สวน

เพิม่เตมิหรือส่ังให้ไต่
สวนเพิม่เตมิ (มาตรา 

52)

แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยเร็ว ซ่ึงต้องไม่

ช้ากว่า 15 วนั

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมตภิายใน 60 วนั 
(มาตรา 52 วรรคสอง)

มมีติว่ามมูีล

มมีติว่าไม่มมูีล

การด าเนินการกบัผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง

การด าเนินการกบัเจ้าพนักงานของรัฐ

การด าเนินการกรณรี ่ารวยผดิปกติ

การด าเนินการกรณฝ่ีาฝืนไม่ปฏบิตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ทั้งนี ้ระยะเวลาอยู่ภายใต้กรอบตามมาตรา 48



สาระส าคญัเทียบกบักฎหมายเดิมด้านการไต่สวน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.2542
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจในการไต่
สวนและวิ นิจ ฉัย เ จ้ าหน้าที่ ของ รัฐในทุกระดับ
ต าแหน่ง โดยเร่ืองที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการ
ระดบัสูงหรือเทียบเท่าลงมา อาจส่งเร่ืองให้ ป.ป.ท. ได้ 
(มาตรา 28 (2) มาตรา (2))

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและ
วินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
ห รื อ ข้ า ร า ช ก า ร ซ่ึ ง ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ตั้ ง แ ต่
ผู้อ านวยการกอง (มาตรา 19 (4))

ก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตหิน้าที่ และก าหนดการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้
ที่เปิดเผยข้อมูล โดยยงัคงบทลงโทษทางอาญาเช่นเดิม 
(มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 180)

ไม่มีก าหนดไว้ชัดเจนในกฎหมาย โดยมีเพียง
บทลงโทษทางอาญาแก่ผู้เปิดเผยข้อมูล (มาตรา 
120)



สาระส าคญัเทียบกบักฎหมายเดมิด้านการไต่สวน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.2542

ก่อนการไต่สวน อาจให้เลขาธิการหรือผู้ที่
เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบเ ร่ือง
เบื้องต้น (มาตรา 49)

ก่อนการไต่สวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
มอบหมายให้พนักงานไต่สวนด าเนินการ
แ ส ว ง ห า ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ ร ว บ ร ว ม
พยานหลกัฐาน (มาตรา 44/1)

เร่ืองไม่ร้ายแรง คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
สามารถมอบใ ห้ เ ลขา ธิการ / หั วห น้ า
พนัก ง าน ไ ต่ ส วน /พ นั ก ง าน ไ ต่ ส วน 
ด าเนินการไต่สวนเบื้องต้น (มาตรา 50)

ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้พนักงานไต่สวน
ด าเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริง (มาตรา 45/1)



สาระส าคญัเทยีบกบักฎหมายเดมิด้านการไต่สวน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.2542
เร่ืองส าคัญ หรือการไต่สวนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเองหรืออาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการไต่สวนได้ (มาตรา 51)

ในการไต่สวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนเพ่ือด าเนินการแทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  กไ็ด้ (มาตรา 45)

ก าหนดกรอบระยะเวลาการไต่สวน โดยต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 2 ปี อาจขยายได้แต่รวมแล้วไม่เกนิ 3 ปี (มาตรา 48)
- การไต่สวนเบ้ืองต้น ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วนั 

อาจขยายได้ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั (มาตรา 50)
- การไต่สวนโดยคณะกรรมการไต่สวน  ต้องด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ขยายได้ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั 
(มาตรา 51)

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเอง ภายในเวลา มาตรา 48

ไม่มีก าหนดกรอบระยะเวลาใน พรบ. ซ่ึงคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดระยะเวลาในมตหิรือระเบียบเพ่ือเร่งรัดการ
ปฏิบัตหิน้าที่ 
- คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมตเิร่งรัดเร่ืองในขั้นตอนการไต่
สวนข้อเท็จจริงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี



สาระส าคญัเทยีบกบักฎหมายเดมิด้านการไต่สวน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2542
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจน าพยานหลักฐานที่ได้จากการ
ไต่สวนหรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอัน
ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหน่ึงมาใช้เป็น
พยานหลักฐานประกอบส านวนการไต่สวนที่เกี่ยวข้องได้ 
(มาตรา 67) 

ไม่มีก าหนดไว้

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดทางอาญา
แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส านวนการไต่
สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น พร้อมส าเนา
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังอัยการสูงสุดภายใน 30 วัน โดยไม่
ต้องส่งตวัผู้ถูกกล่าวหาให้อยัการสูงสุด (มาตรา 76)

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดทาง
อาญาแล้ว ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน 
เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด (ไม่ได้
ก าหนดระยะเวลา) (มาตรา 97 วรรคหน่ึง)



สาระส าคญัเทยีบกบักฎหมายเดมิด้านการไต่สวน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.2542

อัยการสูงสุดต้องฟ้องคดีภายใน 180 วันนับแต่
วนัได้รับส านวน (มาตรา 77 วรรคแรก)

ไม่ได้ก าหนดระยะเวลา (มาตรา 97)

กรณีเห็นว่าส านวนไม่สมบูรณ์พอที่จะฟ้องคดี
อัยการสูงสุดต้องแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ภายใน 90
วนันับแต่วนัได้รับเร่ือง และให้ตั้งคณะกรรมการ
ร่วมภายใน 15 วัน และให้คณะกรรมการร่วม
ด าเนินการให้ส านวนสมบูรณ์ครบถ้วนภายใน 
90 วนั (มาตรา 77 วรรคสอง)

พบข้อไม่สมบูรณ์ตั้งคณะท างานร่วม แต่ไม่ได้
ก า หนดร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า รพิ จ า รณ าขอ ง
คณะท างานร่วม (มาตรา 97)



สาระส าคญัเทยีบกบักฎหมายเดมิด้านการไต่สวน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.2542

หาข้อยุติไม่ได้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง
ภายในก าหนดอายุความ แต่ต้องไม่ช้ากว่า 90 วัน
นับแต่วนัหาข้อยุติไม่ได้ (มาตรา 77 วรรคสาม

หาข้อยุติไม่ได้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง 
แต่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลา (มาตรา 97)

มีเหตุจ าเป็นอาจขยายระยะเวลาฟ้องคดีไม่เกินกึ่ง
หน่ึงของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (มาตรา 77 วรรค
หก)

ไม่ได้ก าหนดระยะเวลา (มาตรา 97)



การเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ จะเปิดเผยข้อมูลซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล

เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแต่ละ
ขั้นตอน ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส 
และผู้ซ่ึงเป็นพยาน หรือกระท าการใดอันจะท าให้ทราบรายละเอียด
เกีย่วกบับุคคลดงักล่าว 

การเปิดเผยข้อมูลอ่ืนใดเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบ ต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขทีก่ฎหมายก าหนด (มาตรา 36)

พึงระวัง  อาจถูกด าเนินการทางวินัยตามมาตรา 37 และมีโทษทาง
อาญาตามมาตรา 180

ข้อพงึระวงั



ค ากล่าวหาส านักงานต้องจัดให้มรีะบบในการจดแจ้ง
ช่ือและทีอ่ยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียน

ทีรั่กษาไว้เป็นความลบั และไม่ว่ากรณใีดจะเปิดเผย
ทะเบียนดงักล่าวมไิด้ และให้ลบช่ือและทีอ่ยู่

ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือกล่าวหา (มาตรา 60)

พงึระวัง  มโีทษทางอาญาตามมาตรา 180 วรรคสอง

ขอ้พึงระวงั



พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวน ให้
ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาในกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. หรือ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณีด าเนินการทางวินัยตามควรแก่
กรณ ี(มาตรา 47)

ขอ้พึงระวงั



▪ การถอดถอนตามกฎหมายเดิมยังคงมีผลอยู่ต่อไป และให้นับระยะเวลาที่
ถูกตัดสิทธิในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือในการรับราชการของผู้
ถูกถอดถอนจากต าแหน่งน้ันต่อเน่ืองต่อไป (มาตรา 191)

▪ การด าเนินการตรวจรับค ากล่าวหา แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐาน ไต่สวนและมีความเห็นหรือวนิิจฉัย และการด าเนินการให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร ่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึน้ผิดปกติตามกฎหมายเดิมยังมีผลใช้บังคับต่อไป และด าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบเดิม โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลามาตรา 48 (มาตรา 192)

บทเฉพาะกาล



▪ เร่ืองกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. ไปก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการ
ต่อไป (มาตรา 196)

▪ ในระหว่างที่ยั งไม่มีการออกระเบียบ ประกาศตามกฎหมายใหม่                 
ให้ระเบียบ ประกาศตามกฎหมายเดิมมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมี
ระเบยีบ ประกาศตามกฎหมายใหม่ (มาตรา 197) 

บทเฉพาะกาล




