
 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ   

ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย 
ของโครงการ  ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่ สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๓/๗  วรรคสอง  และวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒ )   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คู่สัญญา”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   
“บัญชีแสดงรายรับรายจ่าย”  หมายความว่า  บัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินของโครงการตามสัญญา  

ที่บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องจัดทําและยื่นต่อกรมสรรพากร 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ประกาศกําหนด   

“สัญญา”  หมายความว่า  สัญญาทุกประเภทที่ทําขึ้นเพื่อดําเนินการตามโครงการในการจัดหา
พัสดุหรือการพัสดุและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนหรือวิธีอ่ืนใด 
ของหน่วยงานของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกแนบท้ายสัญญาซ่ึงมีผลเป็นการ
แก้ไขสญัญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญด้วย 

“รายรับ”  หมายความว่า  จํานวนเงินที่คู่สัญญาได้รับจากหน่วยงานของรัฐ  อันเนื่องจากการ 
ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเก่ียวเนื่องกับสัญญา  หรือรายรับอ่ืน ๆ  ที่กําหนดไว้ให้คู่สัญญาได้รับ   



 หน้า   ๒๔ 
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“รายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินที่คู่สัญญาได้จ่ายไปทั้งสิ้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
สัญญาหรือเก่ียวเนื่องกับสัญญา 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้  
และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ประกาศนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้คู่ สัญญาตามสัญญาซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

การเป็นคู่ สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้นับแต่วันที่มีการลงนามในสัญญา 
หรือถือว่าได้มีสัญญาเกิดขึ้นแล้ว 

ข้อ ๖ กรณีที่คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ  และไม่มีตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศ  แต่มีการส่งมอบหรือให้บริการใน
ประเทศ  และหน่วยงานของรัฐได้ชําระเงินตามสัญญาให้แก่คู่ สัญญาออกไปต่างประเทศโดยตรง  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๗ ให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  จัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลตามประกาศนี้ระหว่างกรมบัญชีกลาง  
กรมสรรพากร  และสํานักงาน  ป.ป.ช. 

หมวด  ๒ 
การจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย 

 
 

ข้อ ๘ ในการบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร
ตามประกาศนี้  ให้คู่สัญญาบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบปีภาษีนั้น
แล้วแต่กรณี  โดยแยกเป็นรายโครงการตามสัญญา   

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามข้อ  ๑๓  นอกจากคู่สัญญาต้องจัดทําและแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้แล้ว  ให้คู่สัญญาบันทึกบัญชีเป็นราย
โครงการตามสัญญา  โดยให้เก็บและรักษาเอกสารหลักฐานประกอบไว้  ณ  สถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย
ของคู่สัญญาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาหรือจนกว่าการดําเนินการ 
ตามข้อ  ๑๓  เสร็จส้ิน 
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หมวด  ๓ 
วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามกําหนดระยะเวลา  ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   
 (ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จส้ินภายในปีภาษีเดียวกัน  ให้ยื่นพร้อมกับ

การยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น   
 (ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จส้ินภายในปีภาษีเดียวกัน  ให้ยื่นบัญชี

แสดงรายรับรายจ่ายซ่ึงประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการยื่นชําระภาษี 
เงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น   

(๒) กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 (ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน   

ให้ยื่นเม่ือสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 (ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จส้ินภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  

ให้ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายซ่ึงประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
พร้อมกับการยื่นชําระภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม  (๑)  และ  (๒)  จนกว่าจะสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา 

หมวด  ๔ 
การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย 

 
 

ข้อ ๑๑ กรณีที่คู่สัญญาได้ยื่นบัญชีงบดุลประจําปีหรือยื่นชําระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี  ให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้ยื่นบัญชีแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยหรือไม่ 

กรณีที่กรมสรรพากรตรวจพบว่าคู่สัญญารายใดไม่ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย  ให้รายงาน
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๑๒ กรมสรรพากรอาจนําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการไปพิจารณาประกอบการ
ตรวจสอบบัญชีงบดุลประจําปีของนิติบุคคลหรือตรวจภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี  
ตามที่เห็นสมควรก็ได้   

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ว่าคู่สัญญาใดที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ  หรือกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษี
เงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประสานงานและสั่งให้
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้น
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รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบต่อไป  หรือในกรณีจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล 
ของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินให้นําระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินมาใช้บังคับ   

หมวด  ๕ 
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในการดําเนินการเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงคู่สัญญาตามข้อ  ๕  ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามความในหมวดนี้ 

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น
คู่สัญญาและกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement : e-GP)  ตามข้อ  ๑๖  ต้องลงทะเบียน 
ในระบบอิเล็กทรอนกิส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ข้อ ๑๖ ให้หน่ วยงานของรั ฐ ซ่ึ งดํ าเนินการจัด ซ้ือจั ด จ้ างด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิก ส์   
(e-Government  Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง  บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย   

หน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
(e-Government  Procurement : e-GP)  ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และกรมสรรพากร   

ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ 
ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้ 
หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



 

 

     
พระราชบัญญติั 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓   ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๓) พระราชบัญญัติการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                                                 
๑๑  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก หน้า ๑ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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เชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือ
มีมาตรการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรต่อไป 

มาตรา ๑๐๓/๖  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทํา
ความผิดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
อันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยช้ีมูลการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐรายอ่ืนนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้น้ันไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด  

มาตรา ๑๐๓/๗  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐน้ัน มีหน้าท่ีแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ย่ืนประจําปี เพื่อให้มี
การตรวจสอบเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินและการคํานวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า
บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และกรณีมีความจําเป็นที่
จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลน้ัน แล้วแต่
กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง
ดังกล่าวไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินการ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป  

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจาก
การใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการกําหนด
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งให้หน่วยงานของ
รัฐน้ันดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการในเรื่องนั้นแล้วรายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ 

มาตรา ๑๐๓/๘  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ 
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดย
หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย 

หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

dacha
Cross-Out
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มาตรา ๑๐๓/๙  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและ
ขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
โดยให้มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งน้ี โดย
คํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีด้วย 

หมวด ๙/๒๙๘ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประจําจังหวัด 

   

มาตรา ๑๐๓/๑๐  ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบด้วยประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคนหนึ่งและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  

มาตรา ๑๐๓/๑๑  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(ก) มีคุณสมบัติ 
(๑) เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า หรือ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซ่ึงองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กร
วิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การ
พัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง 

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม  
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้ว่าคดีน้ันจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ

หรือเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

                                                 
๙๘

 หมวด 9/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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