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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา
หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
หรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แล้วแต่กรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“กรรมการ” หมายความว่า กรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ และให้
หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งเพื่อ
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต
ในภาครัฐ
“สํา นั ก งาน” หมายความว่ า สํา นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
ข้อ ๒ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งบุคคลเป็น ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ย วชาญ เพื่อให้
คําปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะอนุกรรมการ หรือดําเนิน การอื่นใดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวนไม่เกิน ๒ คน
(๒) ที่ปรึกษากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการ
(๓) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๓ ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติพิเศษ
หรือมีประสบการณ์ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ตามที่ประธานกรรมการ
หรือกรรมการเห็นสมควร แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
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(๒) ไม่ เ ป็น พนัก งานหรื อลู ก จ้า งของหน่ ว ยงานของรัฐ รัฐ วิ สาหกิจ ราชการส่ว นท้อ งถิ่ น
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่น ของรัฐ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงิน เดือนประจํา เว้นแต่เป็นอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ดําเนินการอื่นใด
(๓) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท
หรือองค์กรใด ๆ ซึ่งทําธุรกิจเพื่อหากําไร
(๕) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
(๗) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือผู้อยู่ระหว่างถูกดําเนิน
คดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไม่เคยต้องคําพิพ ากษาหรือคําสั่งของศาลให้ท รัพ ย์สิน ตกเป็น ของแผ่น ดิน เพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๑) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากตําแหน่ง
มิให้นําข้อกําหนดใน (๑) - (๔) มาใช้บังคับกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๒ (๓)
ข้อ ๖ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕
(๔) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ออก
(๕) คณะกรรมการ ป.ป.ท. พ้นจากตําแหน่ง
(๖) กรณีเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๒ (๓) ให้พ้นจากหน้าที่เมื่อคณะอนุกรรมการนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อ ๗ ที่ปรึกษาตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(๑) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนา
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๒) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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(๓) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และแสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับการกําหนดตําแหน่ง ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๘ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๒ (๓) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(๑) ให้คําปรึกษา หรือช่ว ยเหลือในการปฏิบัติงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) ริเริ่ม เสนอแนะ และให้คําปรึกษาทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๙ กรรมการหรื ออนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการอาจพิจ ารณาเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี เพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ได้รับแต่งตั้งด้วย
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญยื่นใบแสดงความจํานงตามแบบ
ที่กําหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล
ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลมาแสดงด้วย
(๓) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
ข้อ ๑๑ เมื่อสํานักงานได้รับเรื่องพร้อมหลักฐานตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ตรวจสอบคุณ สมบัติ
และลักษณะต้ องห้ ามของผู้ ได้รั บการเสนอชื่ อทุก ราย และเมื่อ เห็น ว่าถู กต้อ งสมบูร ณ์ ต ามคุณ สมบั ติ
ที่กําหนด ให้เสนอเรื่องพร้อมด้ว ยหลักฐานต่าง ๆ ต่อเลขาธิการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ข้อ ๑๒ ที่ป รึก ษาหรื อผู้ เชี่ ย วชาญที่ ไ ด้รั บแต่ง ตั้ง ต้อ งปฏิบั ติใ ห้ เป็ น ไปตามนโยบาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
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ข้อ ๑๓ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ย วชาญตามข้อ ๒ (๓) ผู้ใดมีส่ว นได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเรื่องใด ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่ว มในคณะอนุกรรมการหรืออาจถูกคัด ค้านได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๔ สิท ธิ ในการได้รับ ค่า ตอบแทน ค่ าเดิ น ทาง ค่า ที่พัก และสิท ธิ ประโยชน์อื่น ของ
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานจัดทํา รักษาและรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจตีความหรือ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
โสภณ จันเทรมะ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

