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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง ผู้ แ ทนภาคประชาชนเข้ า ร่ ว ม
ในคณะอนุกรรมการเพื่อ ดําเนิน การไต่ส วนข้ อเท็ จจริง เพื่ อให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติม าตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้แทนภาคประชาชน” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งให้เข้าร่ว ม
ในคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ข้อ ๒ ผู้แทนภาคประชาชนต้อง
(ก) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๔) มีความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงในสาขานั้น ๆ
(๕) มีความประพฤติเหมาะสมแก่การแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๔) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) เป็นผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น รองหรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) เป็นผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๘) เป็น บุคคลที่เ คยต้ องคํ าพิพ ากษาหรื อคํา สั่งของศาลให้ท รั พ ย์สิ น ตกเป็ น
ของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) เคยถู กไล่อ อก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ หน่ว ยงานของรั ฐ
หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากตําแหน่ง
(๑๑) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกลงโทษเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรควบคุมวิชาชีพ
ข้อ ๓ ในการจัดทําทะเบีย นรายชื่อผู้แทนภาคประชาชน ให้สํานักงานประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. คัด เลือกขึ้น ทะเบีย นเป็น ผู้แ ทนภาคประชาชนตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด
ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนภาคประชาชน
ยื่นใบสมัครต่อสํานักงานตามแบบที่กําหนด พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้และปรากฏภาพถ่าย
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สําเนาแสดงคุณวุฒิ และหรือเอกสารหรือผลงานประกอบการขอขึ้นทะเบีย น และหรือ
หนังสือรับรองขององค์กรควบคุมวิชาชีพ ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนในสาขาวิชาชีพที่มีองค์กรควบคุมวิชาชีพ
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
ให้ สํ า นั ก งานตรวจสอบใบสมั ค รและเอกสารประกอบ หากเห็ น ว่ า ครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง
ให้ลงทะเบียนรับใบสมัครพร้อมทั้งออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นใบสมัคร
ในกรณี ที่ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ สมาคม หรื อ องค์ ก รเอกชนที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ดํ า เนิ น กิ จ การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหากําไรโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องตามสาขาประสงค์จะเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนภาคประชาชน ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบ
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งหนังสือยิน ยอมของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒
ข้อ ๕ ให้สํานักงานตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และความเหมาะสมของผู้สมัคร
แล้วทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา
ข้อ ๖ ผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งมีความเหมาะสม
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนภาคประชาชนแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ข้อ ๗ ในกรณีที่สํานักงานเห็นสมควรอาจประสานงานกับองค์กรควบคุมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่มีความรู้ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในเรื่องที่จะไต่สวน
ข้อเท็จจริงในสาขานั้น ๆ ให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ โดยได้รับความยินยอม
ของบุคคลดังกล่าวมายังสํานักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๘ ให้สํานักงานจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๖
และข้อ ๗ แยกเป็นรายสาขาและประกาศเผยแพร่ไว้ที่ทําการของสํานักงาน
ข้อ ๙ ผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณ สมบั ติหรือมีลัก ษณะต้องห้ ามหรือไม่ เหมาะสมที่จะได้รับ การแต่งตั้ งเป็น ผู้แ ทน
ภาคประชาชน
(๔) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี มติ ใ ห้เ พิก ถอนรายชื่อ ผู้ นั้น ออกจากทะเบีย นรายชื่อ ผู้แ ทน
ภาคประชาชน
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งผู้แ ทนภาคประชาชนเป็น อนุกรรมการไต่ส วนข้อเท็จจริงให้แต่งตั้งจาก
ผู้แทนภาคประชาชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามประกาศนี้
ข้อ ๑๑ สิทธิในการได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นของผู้แทน
ภาคประชาชนที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่ว มในคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามระเบีย บ
ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๒ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. รั ก ษาการตามประกาศนี้ และให้ มี อํ า นาจตี ค วาม
หรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
โสภณ จันเทรมะ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

