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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ทํ า และแสดงบั ญ ชี ร ายการรั บ จ่ า ย
ของโครงการ ที่บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลเป็ น คู่ สัญ ญากับหน่ว ยงานของรัฐ เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัด ทําและแสดงบัญ ชีร ายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คู่สัญญา” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
“บัญชีแสดงรายรับรายจ่าย” หมายความว่า บัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินของโครงการตามสัญญา
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องจัดทําและยื่นต่อกรมสรรพากร
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศกําหนด
“สัญญา” หมายความว่า สัญญาทุกประเภทที่ทําขึ้นเพื่อดําเนินการตามโครงการในการจัดหา
พัสดุหรือการพัสดุและบริการไม่ว่าด้ว ยวิธีการจัด ซื้อหรือการจัด จ้างหรือให้ทุนสนับสนุน หรือวิธีอื่น ใด
ของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกแนบท้ายสัญญาซึ่งมีผลเป็นการ
แก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญด้วย
“รายรับ” หมายความว่า จํานวนเงินที่คู่สัญญาได้รับจากหน่วยงานของรัฐ อันเนื่องจากการ
ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือรายรับอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ให้คู่สัญญาได้รับ
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“รายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินที่คู่สัญญาได้จ่ายไปทั้งสิ้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็น ไปตาม
สัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ประกาศนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้คู่ สัญ ญาตามสัญ ญาซึ่ งมีมู ลค่า ตั้งแต่ห้ าแสนบาทขึ้น ไปจั ด ทํา บัญ ชี แ สดงรายรั บ
รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
การเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ ง ให้นั บแต่ วัน ที่ มีก ารลงนามในสัญ ญา
หรือถือว่าได้มีสัญญาเกิดขึ้นแล้ว
ข้อ ๖ กรณีที่คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติต ามประกาศนี้ได้ เนื่องจากเป็น นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ และไม่มีตัว แทนหรือผู้แ ทนในประเทศ แต่มีการส่งมอบหรือให้บริการใน
ประเทศ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ชํ า ระเงิ น ตามสั ญ ญาให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญาออกไปต่ า งประเทศโดยตรง
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 นอกจากคู่สัญญาต้องจัด ทําและแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้แล้ว ให้คู่สัญญาบันทึกบัญชีเป็นราย
โครงการตามสัญญา โดยให้เก็บและรักษาเอกสารหลักฐานประกอบไว้ ณ สถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย
ของคู่สัญญาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาหรือจนกว่าการดําเนินการ
ตามข้อ ๑๓ เสร็จสิ้น
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หมวด ๓
วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
ข้อ ๑๐ ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นพร้อมกับ
การยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น
(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จสิ้นภายในปีภาษีเดียวกัน ให้ยื่นบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้วยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีภาษีพร้อมกับการยื่น ชําระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้น
(๒) กรณีนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(ก) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้น ภายในรอบระยะเวลาบัญ ชีเดียวกัน
ให้ยื่นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(ข) หากการรับจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิได้เสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
ให้ยื่น บัญ ชีแ สดงรายรับรายจ่ายซึ่งประกอบด้ว ยรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญ ชี
พร้อมกับการยื่นชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ให้คู่สัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรตาม (๑) และ (๒) จนกว่าจะสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา
หมวด ๔
การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
ข้อ ๑๑ กรณีที่คู่สัญญาได้ยื่นบัญชีงบดุลประจําปีหรือยื่นชําระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคล
แล้วแต่กรณี ให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้ยื่นบัญชีแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยหรือไม่
กรณีที่กรมสรรพากรตรวจพบว่าคู่สัญญารายใดไม่ยื่น บัญ ชีแสดงรายรับรายจ่าย ให้ร ายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๑๒ กรมสรรพากรอาจนําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการไปพิจารณาประกอบการ
ตรวจสอบบัญชีงบดุลประจําปีของนิติบุคคลหรือตรวจภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ปรากฏจากการตรวจสอบหรื อ การไต่ ส วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ว่าคู่สัญญาใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ หรือกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษี
เงิน ได้ข องบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้ว แต่กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสานงานและสั่งให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้น
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รายงานผลการดําเนิน การให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป หรือในกรณีจําเป็น ต้องเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินให้นําระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินมาใช้บังคับ
หมวด ๕
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการดําเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งคู่สัญญาตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามความในหมวดนี้
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น
คู่สัญญาและกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุ คคลที่จะเข้า เป็น คู่สัญ ญาต้อ งไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ไม่แ สดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบีย น
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ข้อ ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
หน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญ ชีกลาง
(e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้
ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ เว้น แต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แ สดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้
หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พระราชบัญญัติ
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
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบั ญญัติ ป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบั ญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในวง
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๓) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแสดงทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก หน้า ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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เชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือ
มีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๑๐๓/๖ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทํา
ความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
อันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจั ดซื้ อจั ดจ้ างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้ อมู ลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการทําสัญญา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติท่ียื่นประจําปี เพื่อให้มี
การตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น และการคํ า นวณภาษี เ งิ น ได้ ใ นโครงการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญากั บ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า
บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีมีความจําเป็นที่
จะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้วแต่
กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง
ดังกล่าวไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินการ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป
นอกจากกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
เห็นสมควร เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจาก
การใช้ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ น สมควรในการกํ า หนด
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งให้หน่วยงานของ
รั ฐ นั้ น ดํ า เนิ น การไปตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ า หนดมาตรการในเรื่ อ งนั้ น แล้ ว รายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้
มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดย
หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวด้วย
หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
มีความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งหรือต้องพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๐๓/๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและ
ขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
โดยให้มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดีด้วย
หมวด ๙/๒๙๘
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
มาตรา ๑๐๓/๑๐ ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบด้วยประธาน
กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจํ า จั ง หวั ด คนหนึ่ ง และกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๐๓/๑๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติ
(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๒) มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๓) มีสัญชาติไทย
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กร
วิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การ
พัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง
(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
หรือเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
๙๘

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

