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ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓๑
เรื่อง การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวัน ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไป
และแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ
ตอไปดวย นั้น โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ มีเรื่องคางอยูเปนจํานวนมาก เพราะวางเวนจากการมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมาเปนเวลานาน สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไป

โดยรวดเร็วยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข จึงมีประกาศดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑ และขอ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑ การยกเลิกรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทยมิใ หกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคง
ใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และใหถือวาคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ตามประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ไดรับการสรรหาและแตงตั้งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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ขอ ๒ การยกเลิกรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทยมิใ หกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก”
ขอ ๒ ใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศฉบับ
ดังกลาว และมีวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๓ กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบต อ คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ภายในเวลาที่
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยการป องกันและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๔๒
กําหนดใหดําเนินการตามมาตรา ๓๔ เชนเดียวกับกรณีการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
ขอ ๔ ในการดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติไวชั่วคราว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่จะยื่น
คํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได
เมื่ อ มี ก ารยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น ชั่ ว คราวตามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็ว ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวตอไป
จนกวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะมีม ติวาทรัพยสิน นั้นมิไดเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคํารอง
แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น
ขอ ๕ ในการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจ
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มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน
และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
ขอ ๖ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ พิ จ ารณา
เห็น สมควร อาจสงเรื่องที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใ ชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทํา
ความผิด ฐานทุจ ริตต อหน าที่ กระทํ าความผิดต อตํ าแหนงหนา ที่ราชการ หรื อกระทํ าความผิ ดต อ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมที่อยูระหวางดําเนินการ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ แลวแตกรณี หรือสงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไปก็ได
ขอ ๗ การลงมติของที่ป ระชุม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไมวาเปนมติในการวินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบหรือไมใหถือเสียงขางมาก
ขอ ๘ บรรดาบทบัญญัติใ ดของพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

