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พระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  

มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๖๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เวนแตบทบัญญัติในหมวด  ๒  การไตสวนขอเท็จจริง  ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ทุจริตในภาครัฐ”  หมายความวา  ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

“ทุจริตตอหนาที่”  หมายความวา  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่  

หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ 

ทั้งที่ตนมิไดมตํีาแหนงหรือหนาที่นั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน 

ที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น  หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  

หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“ประพฤติมิชอบ”  หมายความวา  ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย  

ระเบียบ  คําส่ัง  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใชเงินหรือ

ทรัพยสินของแผนดิน 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  แตไมรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐดังตอไปนี้ 

(๑) ผูบริหารระดับสูง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

(๒) ผูพิพากษาและตุลาการ 

(๓) พนักงานอัยการ 

(๔) ผูบริหารทองถิ่น  รองผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของศาล  รัฐสภา  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  และองคกรอิสระ

จากการควบคุมหรือกํากับของฝายบริหารที่จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ 

(๖) เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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(๗) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงกระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควร

ดําเนินการ  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(๘) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงรวมกระทําความผิดกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 

“ผูกลาวหา”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทําการทุจริตในภาครัฐของ

เจาหนาที่ของรัฐ  หรือไดพบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐและไดกลาวหาตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายนี้ 

“ผูถูกกลาวหา”  หมายความวา  ผูซ่ึงถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวาไดกระทําการทุจริตในภาครัฐอันเปนมูลที่จะนําไปสูการ

ไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้  และใหหมายความรวมถึงตัวการ  ผูใช  หรือผูสนับสนุนในการ

กระทําดังกลาวดวย 

“ไตสวนขอเท็จจริง”  หมายความวา  แสวงหา  รวบรวม  และการดําเนินการอื่นใด  เพื่อให

ไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน  ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริต 

ในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และให

หมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดวย 

“พนักงาน  ป.ป.ท.”  หมายความวา  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และผูซ่ึงคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแตงต้ังจากขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับไมตํ่ากวา

หัวหนางานหรือเทียบเทาใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจาหนาที่  ป.ป.ท.”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐแตงต้ังจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 

“รองเลขาธิการ”  หมายความวา  รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ 
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มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบและประกาศ  เวนแตพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีอํานาจออกระเบียบและ

ประกาศกับแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองที่มีผลเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เรียกโดยยอวา 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ท.”  ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไมเกินหาคน   

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังโดยความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ  เปนกรรมการ  

และมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง 

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการ  และใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แตงต้ังขาราชการในสํานักงาน

จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๖  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนกรรมการโดยตําแหนง 

มาตรา ๖ กรรมการตอง 

(ก) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

 (๒) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 (๓) มีสัญชาติไทย 

 (๔) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบหาป 
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 (๕) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ผูพิพากษา 

ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา  หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวา

รองอัยการสูงสุด  อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจบริหารเทียบเทา

อธิบดี  หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาศาสตราจารย 

(ข) ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เปนผูมีตําแหนงในพรรคการเมือง 

 (๒) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 (๓) เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

 (๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 

 (๕) ติดยาเสพติดใหโทษ 

 (๖) เปนบุคคลลมละลาย 

 (๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  หรือ

เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

 (๘) เคยถูกไลออก  ปลดออก   หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 

 (๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ 

รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 (๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

มาตรา ๗ ผูที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตอง 

 (๑) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 

 (๒) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหา

ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

 (๓) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 

 (๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
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 (๕) ไมเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  เวนแตในฐานะเปนกรรมการในคณะกรรมการ  ป.ป.ท. 

ในการแตงต้ังกรรมการ  คณะรัฐมนตรีจะเสนอบุคคลซ่ึงไมมี ลักษณะตามวรรคหนึ่ง 
เพื่อขอความเห็นชอบตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาก็ได  แตเมื่อสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ใหความเห็นชอบแลว  คณะรัฐมนตรีจะแตงต้ังบุคคลดังกลาวไดเมื่อบุคคลนั้นไดลาออกจากการ 
เปนบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระตาม  (๓)  แลว  ซ่ึงตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาแลว  ถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวา
บุคคลนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  และใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
เสนอบุคคลเขามาใหมแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

มาตรา ๘ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  ผูซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจ
ไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน   

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการใหมให
กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๖ 
(๔) คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติวากระทําการทุจริตตอหนาที่หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ

หรือรํ่ารวยผิดปกติหรือจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  หรือ 
จงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ  หรือปกปด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๕) คณะกรรมการ  ป.ป.ท.   มีมติสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออก  
เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

ในกรณีมีปญหาวากรรมการผูใดตองพนจากตําแหนงตาม  (๓)  หรือไมใหคณะรัฐมนตรี 
เปนผูวินิจฉัย 
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มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  และยังมิไดแตงต้ังกรรมการแทน

ตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหถือวาคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู  เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสามคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนง  ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา

หนาที่ประธานกรรมการไปจนกวาประธานกรรมการที่ไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๑ ใหถือวากรรมการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดใหตอง

ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 

มาตรา ๑๓ การประชุมใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 

การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวา 

สามวัน  เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว  กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือ 

แจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซ่ึงประธานกรรมการ 

จะนัดประชุมเปนอยางอื่นก็ได 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม  และเพื่อรักษาความ

เรียบรอยในการประชุมใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังใด  ๆ  ตามความจําเปนได 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๑๕ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มี

อยูไมวาเปนการลงมติในการวินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม  และ 

ถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกไวดวย 

มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  มาตรการ  และแผนพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย   กฎ  

ขอบังคับ  หรือมาตรการตาง ๆ  เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) เสนอแนะตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐ   

ซ่ึงตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

(๔) ไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ 

(๕) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งความเห็นสงพนักงานอัยการเพื่อฟอง

คดีอาญาตอเจาหนาที่ของรัฐ 

(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎร  

วุฒิสภา  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบดวย 

(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  มอบหมาย 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๗  (๔)  และ  (๕) ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

มีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน  สวนราชการ องคกรหรือหนวยงานของ

รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงบัญชี

เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไตสวนหรือเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ

สงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด  ๆ  มาเพื่อไตสวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
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(๓) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน  สถานที่ทําการหรือ

สถานที่อื่นใด  รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด  ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก

หรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ  คน  ยึด  หรืออายัด  เอกสาร  ทรัพยสิน  หรือ

พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองที่ไตสวนขอเท็จจริง  และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา

ดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๔) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือสนับสนุน

หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม  โดยใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงาน

ของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอไดตามสมควรแกกรณี 

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจมอบหมายใหอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  

ป.ป.ท.  ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได  ทั้งนี้   ให เปนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการและเงื่อนไขที่

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  คณะกรรมการ  

ป.ป.ท.  จะแจงใหหนวยงานใดดําเนินการจัดใหกรรมการหรืออนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงเขาถึง

ขอมูลเกี่ยวกับผูถูกกลาวหา  หรือบุคคลอื่นที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเกี่ยวของในเรื่องที่กลาวหา   

เพื่อประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริงหรือเพื่อประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

หรือคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง 

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการหรืออนุกรรมการไตสวนจะขอเขาถึงขอมูลของ

หนวยงานใดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด  ทั้งนี้  ภายใตบังคับ

ของกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงานนั้น 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการ  อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  

ผูใดมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในเร่ืองใด  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจมีมติมิใหผูนั้น

เขารวมดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง  พิจารณา  หรือวินิจฉัยเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการผูใดถูกกลาวหาตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  วากระทําการ

ทุจริตตอหนาที่หรือรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติ
รับคํากลาวหาไวดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต   การปฏิบั ติหนาที่ของกรรมการผูนั้นตอไปใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด  โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจกําหนดใหกรรมการผูนั้นยุติการปฏิบัติ
หนาที่ไวกอนก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติวาคํากลาวหาไมมีมูลความผิด  ใหกรรมการที่ยุติการ
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ในระหวางที่ยุติการปฏิบัติหนาที่เต็มจํานวน 

มาตรา ๒๒ ใหกรรมการไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทน 
อยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ใหกรรมการโดยตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

หมวด  ๒ 

การไตสวนขอเท็จจริง 
 

 

มาตรา ๒๓ ภายใตบั ง คับมาตรา   ๒๕   และมาตรา   ๒๖   เมื่ อมี กรณี ดั งต อไปนี้ 

ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 

(๑) เมื่อไดรับการกลาวหาตามมาตรา  ๒๔ 

(๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) เมื่อไดรับเร่ืองจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา  ๓๐ 

(๔) เมื่อไดรับเร่ืองจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ   

ผูใช  หรือผูสนับสนุนดวย 

มาตรา ๒๔ การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐวากระทําการหรือเกี่ยวของกับการกระทําการทุจริต

ในภาครัฐ  จะทําดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือก็ได 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่กลาวหาดวยวาจา  ใหพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  บันทึกคํากลาวหา

และจัดใหลงลายมือชื่อผูกลาวหาในบันทึกการกลาวหานั้นไว  และในกรณีที่ผูกลาวหาไมประสงคจะ

เปดเผยตน  หามไมใหพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  เปดเผยชื่อหรือที่อยู  รวมทั้งหลักฐาน

อื่นใดที่เปนการสําแดงตัวของผูกลาวหา 

ในกรณีที่กลาวหาเปนหนังสือ  ผูกลาวหาจะตองลงชื่อและที่อยูของตน  แตหากผูกลาวหาจะ 

ไมลงชื่อและที่อยูของตนตองระบุพฤติการณแหงการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงถูกกลาวหาและ

พยานหลักฐานเบื้องตนไวใหเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 

มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สงเร่ืองกลาวหาที่รับไวดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.  ดําเนินการตอไป 

(๑) เร่ืองกลาวหาบุคคลซ่ึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  แตอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช. 

(๒) เร่ืองกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  วากระทํา

ความผิดรวมกับบุคคลซ่ึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  แตเปนบุคคลซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช. 

(๓) เร่ืองกลาวหาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แจงใหสงใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณา 

ในกรณีเร่ืองกลาวหาตาม  (๓)  ถาคณะกรรมการ  ป.ป.ท. ได ดํา เนินการไตสวนขอ เท็จจริง 

ไวแลว  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สงสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดวย  

ทั้งนี้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะถือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวเปนสํานวนการไตสวน

ขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

หรือจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได 

มาตรา ๒๖ หามมิใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รับหรือพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รับไวพิจารณาหรือไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว 

(๒) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว  และไมมีพยานหลักฐานใหม

ซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงคดี 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) เร่ืองที่ผูถูกกลาวหาถูกฟองเปนคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟองหรือ

พิพากษาหรือมีคําส่ังเสร็จเด็ดขาดแลวโดยไมมีการถอนฟองหรือทิ้งฟอง  หรือเปนกรณีที่ศาลยังไมได

วินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี 

(๔) เร่ืองที่ผูถูกกลาวหาพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐกอนถกูกลาวหาเกินกวาหาป 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะไมรับหรือส่ังจําหนายเร่ืองที่มีลักษณะดังตอไปนี้ก็ได 

(๑) เร่ืองที่ไมระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณแหงการกระทําที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ

ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได 

(๒) เร่ืองที่ลวงเลยมาแลวเกินหาปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและเปนเร่ืองที่

ไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 

(๓) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นวาไมใชเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๔) เร่ืองที่องคกรบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐกําลังพิจารณาอยูหรือไดพิจารณา

เปนที่ยุติแลว  และไมมีเหตุแสดงใหเห็นวาการพิจารณานั้นไมชอบ 

มาตรา ๒๘ เร่ืองใดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ไมรับหรือส่ังจําหนายตามมาตรา  ๒๗  (๑)  

(๒)  หรือ  (๓)  ถาคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาเห็นสมควรใหแจงผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูถูกกลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเร็วและแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท  ทราบ 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจมอบหมายใหเลขาธิการเปนผูพิจารณารับหรือไมรับ

เร่ืองใดไวพิจารณาตามมาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๒๗  แลวรายงานใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบ   

ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับ

เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้   อันเนื่องมาจากการกระทําการทุจริตในภาครัฐ  ใหพนักงาน

สอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษ  

เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป  ในการนี้  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจแจงใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการสอบสวนเสียกอนและสงสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตามระยะเวลาที่

กําหนด  โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะถือวาสํานวนการสอบสวนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปน

สํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ก็ได 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรมสอบสวนคดี

พิเศษและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของทําความตกลงกับสํานักงาน  โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ตาง  ๆ  รวมถึงการจัดทําสํานวนการสอบสวน  การควบคุมตัว  การปลอยชั่วคราว  และการดําเนินการ

อื่น  ๆ  เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน 

มาตรา ๓๑ เร่ืองที่พนักงานสอบสวนสงมายังคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตามมาตรา  ๓๐   

ถาคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีดังตอไปนี้  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สงเร่ือง

กลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป 

(๑) เร่ืองที่ไมใชกรณีตามมาตรา  ๒๓ 

(๒) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตองหามมิใหรับหรือพิจารณาตามมาตรา  ๒๖  (๑)  (๒)  

และ  (๓) 

(๓) เร่ืองที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตองหามมิใหรับหรือพิจารณาตามมาตรา  ๒๖  (๔) 

ในกรณีตาม  (๑)  และ  (๓)  ถาเปนเร่ืองที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สงเร่ืองใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาดําเนินการตอไป 

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริงแทนหรือมอบหมายใหพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท. ดําเนินการแสวงหาขอมูล

และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม

และระดับและตําแหนงของผูถูกกลาวหาดวย 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งตองแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความซื่อสัตยสุจริตและมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่นั้น 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  และเจาหนาที่  ป.ป.ท.  ตามวรรคหนึ่ง  

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 

มาตรา ๓๓ เพื่อประสิทธิภาพในการไตสวนขอเท็จจริง  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจแตงต้ัง

ผูแทนภาคประชาชนเขารวมในคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงก็ได 

การไดมาซ่ึงผูแทนภาคประชาชนที่จะแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนดขึ้นโดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูแทนภาคประชาชนที่ไดรับแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิไดรับคาตอบแทน  คาเดินทาง   

คาที่พัก  และสิทธิประโยชนอื่น  ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงยุติธรรม  โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจแตงต้ังบุคคลเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อให

คําปรึกษาหรือชวยเหลือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงหรือ

ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย  แลวแตกรณี 

การแตงต้ังที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด  โดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  มีสิทธิไดรับคาตอบแทน  คาเดินทาง  คาที่พัก  และสิทธิประโยชนอื่น

ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๕ หามมิใหแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีเหตุดังตอไปนี้เปนอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  

หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  ในการไตสวนขอเท็จจริง 

(๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหา  เวนแตในฐานะอื่น 

ที่มิใชในฐานะพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  มากอน 

(๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองที่กลาวหา 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

(๔) เปนผูกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหา  หรือเปนคูสมรส  บุพการี ผู สืบสันดานหรือพี่นอง

รวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

(๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติ  หรือเปนหุนสวน  หรือมีผลประโยชนรวมกันหรือ

ขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

ผูมีสวนไดเสียจะคัดคานอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  ซ่ึงมีเหตุ 

ตามวรรคหนึ่งก็ได  โดยย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  วินิจฉัย

โดยพลัน  ในระหวางที่รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ใหอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  

หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  ซ่ึงถูกคัดคานระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอน 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๖ ในการไตสวนขอเท็จจริง  ใหแจงขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหาทราบและกําหนด

ระยะเวลาตามสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคล

มาใหถอยคําประกอบการชี้แจง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 

ในการชี้แจงขอกลาวหาและการใหถอยคํา  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคล 

ซ่ึงผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรือใหถอยคําของตนได 

มาตรา ๓๗ กอนที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตใน

ภาครัฐ  ถาคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติวาการที่เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหายังอยูในตําแหนงหนาที่

ตอไป  จะเปนอุปสรรคตอการไตสวนขอเท็จจริง  สมควรสั่งพักราชการ  พักงานหรือใหพนจากตําแหนง

หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหานั้นไวกอน  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สงเร่ืองใหผูบังคับบัญชา

ของผูถูกกลาวหาดําเนินการสั่งพักราชการ  พักงานหรือใหพนจากตําแหนงหนาที่  แลวแตกรณี   

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลที่ใชบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูถูกกลาวหานั้น 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเสนอเร่ืองตอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเพื่อพิจารณา  เมื่อนายกรัฐมนตรี

วินจิฉัยประการใด  ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

ในกรณีที่ผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมมีมูล   

ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แจงใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต

วันที่มมีติ  และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นกลับเขารับราชการหรือกลับเขาทํางาน

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

มาตรา ๓๘ หามมิใหกรรมการ  อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท.  

กระทําการใด  ๆ  อันเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ  หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยาน  เพื่อจูงใจให 

ผูนั้นใหถอยคําใด ๆ  ในเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง 

ถอยคําใดที่ไดมาโดยฝาฝนวรรคหนึ่งไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได 

มาตรา ๓๙ เมื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว  ใหจัดทําสํานวนการไตสวน

ขอเท็จจริงเสนอตอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด   



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะส่ังใหมีการไตสวนขอเท็จจริง

เพิ่มเติมหรือต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได 

มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตใน

ภาครัฐ  และเปนกรณีมีมูลความผิดทางวินัย  ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู   

พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น  เพื่อพิจารณา

โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ไดมีมติโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผู ถูกกลาวหา  ใหถือวารายงาน   เอกสาร  และ

ความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน

วินัย  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น  ๆ   

แลวแตกรณี 

สําหรับผูถูกกลาวหาซ่ึงไมมีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย  เมื่อคณะกรรมการ  

ป.ป.ท.  มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเร่ืองที่ถูกกลาวหา  ใหประธานกรรมการสงรายงาน

และเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ

แตงต้ังถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

มาตรา ๔๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา  ๔๐  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน

พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองและใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ัง 

ถอดถอนสงสําเนาคําส่ังลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ไดออกคําส่ัง 

มาตรา ๔๒ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูใดละเลยไมดําเนินการตาม 

มาตรา  ๔๑  ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือ

กฎหมายตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น  ๆ 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัยตามมาตรา  ๔๑  

หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมาตรา  ๔๑  ไมถูกตอง

หรือไมเหมาะสมใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี  และใหนายกรัฐมนตรี

มีอํานาจสั่งการตามที่ เ ห็นสมควรหรือในกรณีที่ จําเปนคณะกรรมการ  ป.ป .ท .   จะสงเ ร่ืองให

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือคณะกรรมการอื่น   



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ  หรือผูส่ังแตงต้ังกรรมการ  

อนุกรรมการ  ลูกจางของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  แลวแตกรณี  พิจารณา

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อใหมีการดําเนินการที่ถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได 

มาตรา ๔๔ ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา  ๔๑  จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการ

กําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

ผูถูกกลาวหานั้น  ๆ  ก็ได  ทั้งนี้  ตองใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง

ดังกลาว 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา  ๔๐  เปนความผิดทาง

อาญาดวย  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สงเร่ืองพรอมทั้งสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง  รายงาน  เอกสาร  

และความเห็นของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป  โดยใหถือวาการ

ดําเนินการและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เปนการสอบสวนและสํานวน

การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นวาขอเท็จจริง  รายงาน  เอกสาร  หรือความเห็นของ

คณะกรรมการ  ป.ป.ท. ที่ได รับยังไมสมบูรณพอที่ จะดําเนินคดีได   ใหพนักงานอัยการแจงให

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบเพื่อไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม  โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นให

ครบถวนในคราวเดียวกัน  ในกรณีจําเปนคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะรวมกับอัยการสูงสุดต้ังคณะทํางาน

รวมกันเพื่อไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรส่ังไมฟอง  แตคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติยืนยันใหฟอง  

ใหสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดใหเปนที่สุด 

บทบัญญัติในมาตรานี้ใหนํามาใชบงัคับในกรณีที่พนักงานอัยการย่ืนอุทธรณ  ฎีกา  หรือถอนฟอง  

ถอนอุทธรณ  ถอนฎีกา  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําส่ังฟองและจําเปนตองนําตัวผูถูกกลาวหาไปศาล

ใหแจงใหผูถูกกลาวหามาพบพนักงานอัยการตามเวลาที่กําหนดและในกรณีมีความจําเปนตองจับตัว 

ผูถูกกลาวหา  ใหพนักงานอัยการแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่ผูถูก

กลาวหามีภูมิลําเนาหรือที่อยูเปนผูดําเนินการ  และเพื่อการนี้ใหผูบังคับบัญชา  หรือผูมีอํานาจแตงต้ัง 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหา  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดังกลาว  มีอํานาจรองขอ 

ตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้นใหออกหมายจับได  ทั้งนี้  ใหนําบทบัญญัติเร่ืองการจับ  การขัง  

และการปลอยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 

ในกรณีที่มีการจับกุม  ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจสงตัวผูถูกจับพรอมทั้งบันทึกการ

จับไปยังศาลแลวแจงใหพนักงานอัยการทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมง  

มาตรา ๔๗ กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนขาราชการทหาร  ในการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา  ๔๕  

และมาตรา  ๔๖  ใหพนักงานอัยการเปนผูฟองคดี  โดยถือเปนอัยการทหารตามกฎหมายวาดวย 

พระธรรมนูญศาลทหารหรือจะมอบหมายใหอยัการทหารเปนผูฟองคดีแทนก็ได 

มาตรา ๔๘ ในการไตสวนขอเท็จจริง  ถาคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นควรตรวจสอบ

ทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหา  และเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองย่ืน

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไวตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แลว ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

ขอความรวมมือจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ใหสงบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ย่ืนไวมาให

ตรวจสอบได แตถาเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหามิไดเปนผูที่ตองย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินไวตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

ตอคณะกรรมการ   ป.ป.ท.  ตามรายการและภายในเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนดได  

ในการไตสวนตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีเหตุอันควรสงสัย

วาเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหารํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติใหสงเร่ืองทั้งหมด   

พรอมทั้งสํานวนการไตสวนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ตอไป  ในกรณีเชนนั้นคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะถือเอาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของ

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เปนสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยจะไตสวน

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมดวยหรือไมก็ได   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไตสวนแลวเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นมิไดรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมิไดมีท รัพย สินเพิ่ม ข้ึนผิดปกติ   แตมีกรณีตองดําเนินการเกี่ ยวกับการทุจ ริตในภาครัฐ  

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะสงเร่ืองคืนใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ดําเนินการตามอํานาจหนาที่  หรือจะ

ไตสวนและชี้มูลตามอํานาจหนาที่ของตนตอไปก็ได 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูลนอกจากดําเนินการ

ตามมาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๕  แลว  หากปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาไดอนุมัติ  อนุญาต  

ออกเอกสารสิทธิ ใหสิทธิประโยชนหรือการส่ังการใด  ๆ แกบุคคลใดโดยมิชอบ  หรืออาจเปนเหตุให

เสียหายแกทางราชการ  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แจงใหหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

ดําเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติ อนุญาต  ออกเอกสารสิทธิ  ใหสิทธิประโยชน  หรือการส่ัง

การใด  ๆ  นั้น  ตอไปดวย  

มาตรา ๕๐ เจาหนาที่ของรัฐผูใดถูกกลาวหาวากระทําการทุจริตในภาครัฐ  และคณะกรรมการ  

ป.ป.ท.  มีมติรับไวพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้  แมภายหลังเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะพนจาก 

การเปนเจาหนาที่ของรัฐไปแลวดวยเหตุอื่นไมเกินหาป  นอกจากตาย  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   

มีอํานาจดําเนินการตอไปได แตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่ผูถูกกลาวหานั้นพน

จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ  หรือวันที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นในกรณีที่มีการกลาวหา 

เมื่อเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนง แลวแตกรณี   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติวาผูถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่งกระทําการทุจริตใน

ภาครัฐ  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

ไดเสมือนวาผูนั้นยังเปนเจาหนาที่ของรัฐ  และในกรณีที่การกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิดทาง

อาญาดวย  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ดําเนนิการตามมาตรา  ๔๕  

หมวด  ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 

 

มาตรา ๕๑ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
เปนสวนราชการมีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ซ่ึงอยูในบังคับบัญชา  ข้ึนตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  โดยมีเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  มีหนาที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน  ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงาน  โดยมีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ  
ทั้งนี้  ในสวนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ใหเลขาธิการ
ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   รวมตลอดทั้งสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(๒) ประสานงานและใหความรวมมือกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของ 

กับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

(๓) ประสานงานและใหความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  

(๔) รวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทุจริต  

(๕) จัดใหมีหรือใหความรวมมือกับองคกรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต   

(๖) ปฏิบั ติการอื่นตามที่ กํ าหนดในพระราชบัญญั ตินี้ และกฎหมายอื่น   หรือตามที่

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย   

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ใน  (๓)  ใหสํานักงานหารือและทําความตกลง

รวมกันกับสํานักงาน  ป.ป.ช.  

มาตรา ๕๒ ใหผูที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่พนักงาน  ป.ป.ท.  และ

เจาหนาที่  ป.ป.ท.  เปนผูดํารงตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  และ

มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษดังกลาว  

ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีอํานาจกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  โดยมี 

อัตราเทียบเคียงไดกับตําแหนงพนักงานไตสวน   และพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ   

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามลําดับ   ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท  กําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๓ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  สํานักงานอาจจัดใหมี

มาตรการคุมครองเบื้องตนสําหรับผูกลาวหา  ผูเสียหาย  ผูทําคํารอง   ผูรองทุกขกลาวโทษ  ผูใหถอยคํา  
หรือผูที่แจงเบาะแส  หรือขอมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ  หรือขอมูลอื่นอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด  



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นวาคดีใดสมควรใหจัดใหมีมาตรการ

คุมครองชวยเหลือแกบุคคลตามมาตรา  ๕๓  ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อดําเนินการใหมีมาตรการในการคุมครองบุคคลดังกลาว  โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยาน 

ที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการ  

ป.ป.ท.  เสนอความเห็นดวยวาสมควรใชมาตรการทั่วไป  หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองพยานในคดีอาญาสําหรับบุคคลดังกลาวดวย   

ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต  รางกาย  อนามัย  ชื่อเสียง  ทรัพยสิน  หรือสิทธิอยางหนึ่ง

อยางใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือสามี   ภริยา  ผูบุพการี   ผู สืบสันดาน   หรือบุคคลอื่นที่มี

ความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาว  เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา  เนื่องจากการดําเนินการ

หรือการใหถอยคํา  หรือแจงเบาะแส  หรือขอมูลตอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ใหบุคคลนั้นมีสิทธิย่ืน 

คํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับคาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองพยานในคดีอาญาดวย 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแก

บุคคลตามมาตรา  ๕๓  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด   

มาตรา ๕๖ ในกรณีบุคคลตามมาตรา  ๕๓  เปนเจาหนาที่ของรัฐและคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

เห็นวาการดําเนินการหรือใหถอยคํา  หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลของบุคคลดังกลาวเปนประโยชนตอ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางย่ิง  และสมควรไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางแก

เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  และระดับตําแหนงใหแกบุคคลนั้นเปนกรณีพิเศษก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

มาตรา ๕๗ ในกรณีบุคคลตามมาตรา  ๕๓  เปนเจาหนาที่ของรัฐเมื่อบุคคลนั้นรองขอตอ

คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  วาหากยังคงปฏิบัติหนาที่ในสังกัดเดิมตอไป  อาจถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการ

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  อันเนื่องจากการกลาวหาหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลนั้น  

และคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อไดวานาจะมีเหตุดังกลาว  ใหเสนอตอ

นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหไดรับความคุมครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรตอไป  



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๘ บุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกระทําผิดกับเจาหนาที่

ของรัฐซ่ึงเปนผูถูกกลาวหารายอื่น  หากไดใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญใน

การที่ จะใช เปนพยานในการวินิ จ ฉัยชี้ มู ลการกระทํ าผิ ดของ เจ าหน าที่ ของ รัฐรายอื่ นนั้ น   

หากคณะกรรมการ  ป.ป.ท .  เห็นสมควรจะกันผูนั้นไว เปนพยานโดยไมดําเนินคดีก็ได   ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด  

หมวด  ๔ 

เบ็ดเตล็ด 
 

 

มาตรา ๕๙ ใหสํานักงานจัดทําบัญชีเร่ืองกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

รับไวพิจารณาและผลการดําเนินการ  เพื่อสงใหสํานักงาน  ป.ป.ช  ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทราบ  เพื่อเปนการประสานงานตามระยะเวลา  

วิธีการ  และรายการที่ตกลงรวมกัน  

มาตรา ๖๐ ในการปฏิบติัหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ  อนุกรรมการ พนักงาน  

ป.ป.ท.  และเจาหนาที่  ป.ป.ท.  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   

ในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการ  อนุกรรมการ และพนักงาน  

ป.ป.ท.  เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและเจาหนาที่  ป.ป.ท.  เปนพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจโดยใหมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย  

เวนแตอํานาจในการจับและคุมขัง  ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูดําเนินการ 

มาตรา ๖๑ คาใชจายในเร่ืองดังตอไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง   

(๑) การไตสวนขอเท็จจริง การแสวงหาขอมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน   

(๒) การมาชวยปฏิบัติของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐตาม 

มาตรา  ๑๘  (๔)   

(๓) การดํา เนินการอื่นใดอัน จํา เปนแกการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตตาม

พระราชบัญญัตินี้  



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๖๒ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานหรือไมดําเนินการใด  ๆ  

ตามมาตรา  ๑๘  (๑)  และ  (๒)  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือ 

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๖๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ที่ ส่ังตามมาตรา  ๔๘   

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๖๔ ผูใดเปดเผยขอความ  ขอเท็จจริง  หรือขอมูลที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่

ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และมิใชการกระทําตามหนาที่

ราชการหรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ

หรือประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือ 

ทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๖๕ กรรมการ  อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจาหนาที่  ป.ป.ท. ผูใดกระทํา

การทุจริตในภาครัฐ  ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๖ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

มาตรา ๖๗ ใหกระทรวงยุติธรรม  สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

สํานักงาน   ก.พ.ร.  สํานักงาน   ก.พ.  สํานักงบประมาณและหนวยงานที่ เกี่ยวของรวมกันจัดทํา 

โครงสรางสํานักงาน   กรอบอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการและกําหนดงบประมาณ   

รวมถึงการดําเนินการอื่นใดอันจําเปน เพื่อรองรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในระยะเริ่มแรก   การกําหนดโครงสราง   อัตรากําลังและงบประมาณตามวรรคหนึ่ง   

ตองรองรับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ในเขตพื้นที่ตามความจําเปนและเหมาะสมดวย 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสําคัญและ
เรงดวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  แตยังไมมีสวนราชการในสวนของฝายบริหารท่ีมีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง  ทําใหรัฐบาลไมสามารถกํากับดูแลและผลักดัน
เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายที่วางไว  อีกท้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงเปนองคกรอิสระที่มีอํานาจในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐมีภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก  สมควรที่จะมีสวนราชการ
ในฝายบริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการดานนโยบายดังกลาว  และเปนศูนยกลางประสานงานกับหนวยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวของท้ังหมด  รวมทั้งกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตในฝาย
บริหารสามารถดําเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


