
พระราชบญัญตัิ 
มาตรการของฝา่ยบริหารในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                    

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
โดยที่ เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๖ 
และมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒1  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๒ การไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตน  
มิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๑ ก/หนา้ ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๕๑  



“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรั กษา หรือการใช้เงิน 
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ 
(๓) พนักงานอัยการ 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ

จากการควบคุมหรือก ากับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
(๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร

ด าเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
(๘) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระท าความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
“ผู้กล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท าการทุจริตในภาครัฐ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้กล่าวหาตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมายนี้ 

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าได้กระท าการทุจริตในภาครัฐอันเป็นมูลที่จะน าไปสู่การไต่สวน
ข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าดังกล่าว
ด้วย 

“ไต่สวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า แสวงหา รวบรวม และการด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ  
ให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วย 



“พนักงาน ป.ป.ท.” หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับไม่ต่ ากว่า  
หัวหน้างานหรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ 

“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ  

มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้2 

ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีอ านาจออกระเบียบ 
และประกาศกับแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด ๑ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
____________________ 

  
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยย่อว่า 

“คณะกรรมการ ป .ป.ท.” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ ง  และกรรมการ อ่ืน อีกห้ าคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมาตรา 5/1 และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง3 
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 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

3  มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

 



ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการ และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มิให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

มาตรา 5/14  เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ในการสรรหากรรมการ ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 และมาตรา 7 (4) 
องค์กรละห้าคน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุท าให้ต้องมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก ส าหรับกรณีที่เป็นการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งว่าง ให้องค์กรดังกล่าว
แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อเท่าจ านวนกรรมการที่ว่างลง 

(2) ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นกรรมการคั ดเลือก โดยให้เลือกกันเอง 
เป็นประธานกรรมการคัดเลือกคนหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ท าหน้าที่กรรมการคัดเลือกแทน 

(3) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการจากรายชื่อบุคคลตาม (1) 
ให้ได้ตามจ านวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง 

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจ านวนตาม (3) ให้แจ้ง 
ให้องค์กรตาม (1) แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการที่ยังขาดอยู่  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจ านวนดังกล่าว และให้คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกเพ่ิมเติมตาม (3) เป็นกรรมการเพ่ิมเติมจากที่มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการไว้แล้ว 

(5) เมื่อได้มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจ านวนแล้ว ให้ผู้ ได้รับคัดเลือก 
เป็นกรรมการประชุมเลือกกันเองเพ่ือเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้คณะกรรมการคัดเลือกแจ้งรายชื่อ 
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา 7 วรรคสอง รวมทั้ง
ความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกก าหนด 

มาตรา ๖  กรรมการต้อง 
(ก) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๒) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๓) มีสัญชาติไทย 

                                                           
4  มาตรา 5/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 
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(๔) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๕)  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสู งสุด   

ผู้พิพากษาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจบริหาร   
เทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ 

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีต าแหน่งในพรรคการเมือง 
(๒) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๓) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ หรือ  

เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ า รวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

มาตรา ๗  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้อง 
(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 
 
 
 



ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งในวันที่ได้รับการคัดเลือก 
ถ้าผู้นั้นแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากต าแหน่งตาม (1) (2) หรือ (5) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่า 
ตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (3) แล้ว ทั้ งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับการคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการต่อไปได้ ถ้าผู้นั้นมิได้แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก และให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกใหม่โดยจะพิจารณา 
จากรายชื่อบุคคลที่มีการเสนอไว้แล้วตามมาตรา 5/1 (1) หรือจะขอให้องค์กรตามมาตรา 5/1 (1)   
เสนอรายชื่อบุคคลใหม่ก็ได้  โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา 5/1 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม5 

มาตรา ๘  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยั งมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่  

มาตรา ๙6  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 
(5) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระท าการทุจริตต่อหน้าที่หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ

หรือร่ ารวยผิดปกติหรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจ     
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง    
ที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(6) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ให้ออก
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

ในกรณีมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดต้องพ้นจากต าแหน่งตาม (4) หรือไม่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นผู้วินิจฉัย  

การพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
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มาตรา ๑๐7  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่ง  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่  
และให้น าบทบัญญัติมาตรา 5/1 (5) มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๑  ให้ถือว่ากรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ 
ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มาตรา ๑๓  การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 
การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

สามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัด  
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ  
จะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

มาตรา ๑๔   ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด า เนินการประชุม และเ พ่ือรักษา 
ความเรียบร้อยในการประชุมให้ประธานกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได้ 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๑๕  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ไมว่่าเป็นการลงมติในการวินิจฉัยหรือให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และ 

ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกไว้ด้วย 
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มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 

หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก าหนดต าแหน่งของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๕) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีอาญา

ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ งานประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เ พ่ือเสนอต่อ 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ (๔) และ (๕) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร  
หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือไต่สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือไต่สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท าการ 
หรือสถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๔) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติการตามท่ีขอได้ตามสมควรแก่กรณี 



คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก าหนด  

มาตรา ๑๙8  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
จะแจ้งให้หน่วยงานใดด าเนินการจัดให้กรรมการ เลขาธิการ หรืออนุกรรมการหรือพนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอ่ืนที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
จะเกี่ยวข้องในเรื่องที่กล่าวหาเพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการ เลขาธิการ อนุกรรมการ หรือพนักงาน ป.ป.ท. 
จะขอเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานใดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 
แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมีมติมิให้ผู้นั้นเข้าร่วม
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง พิจารณา หรือวินิจฉัยเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด  

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการผู้ใดถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากระท าการทุจริต
ต่อหน้าที่หรือร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับค ากล่าวหา  
ไว้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้นต่อไปให้เป็น ไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดให้กรรมการผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าค ากล่าวหาไม่มีมูลความผิด ให้กรรมการที่ยุติ  
การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน  
ในระหว่างที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่เต็มจ านวน  

มาตรา ๒๒  ให้กรรมการได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ให้กรรมการโดยต าแหน่งได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

  
 

                                                           
8  มาตรา 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ๒๕59 



หมวด ๒ 
การไตส่วนข้อเทจ็จรงิ 

__________ 
 

มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

(๑) เมื่อได้รับการกล่าวหาตามมาตรา ๒๔ 
(๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ 
(๓) เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐ 
(๔) เมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ  

ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย 
มาตรา 23/19  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าจะรับหรือไม่รับหรือ 

สั่งจ าหน่ายเรื่องตามมาตรา 27 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับ  
เรื่องกล่าวหา 

 ก่อนด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 23 คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้
เลขาธิการด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหานั้นเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
เพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก าหนด 

มาตรา 23/210  ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 23 คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
อาจมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วน าเสนอส านวน  
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาตามมาตรา 39 ต่อไป 

เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เลขาธิการมีอ านาจ 

ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทน

คณะกรรมการ ป.ป.ท. และการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของเลขาธิการและพนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

                                                           
9  มาตรา 23/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ๒๕59 
10  มาตรา 23/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ๒๕59 



มาตรา ๒๔  การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าการ
ทุจริตในภาครัฐ จะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้ 

ในกรณีที่กล่าวหาด้วยวาจา ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. บันทึกค ากล่าวหา  
และจัดให้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหาในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้ และในกรณีที่ผู้กล่าวหาไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน 
ห้ามไม่ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เป็นการส าแดงตัว
ของผู้กล่าวหา 

ในกรณีที่กล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้กล่าวหาจะต้องลงชื่อและที่อยู่ของตน แต่หากผู้กล่าวหา 
จะไม่ลงชื่อและที่อยู่ของตนต้องระบุพฤติการณ์แห่งการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหา 
และพยานหลักฐานเบื้องต้นไว้ให้เพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้  

มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกล่าวหาที่รับไว้ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการต่อไป 

(๑) เรื่องกล่าวหาบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๒) เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ากระท า

ความผิดร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(๓) เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 
ในกรณีเรื่องกล่าวหาตาม (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย   ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือจะด าเนินการ  
ไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้  

มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรือพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว 
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่  

ซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งคด ี
(๓) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้อง 

หรือพิพากษาหรือมีค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัย 
ในเนื้อหาแห่งคด ี

(๔) เรื่องท่ีผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกกล่าวหาเกินกว่าห้าปี 
 
 
 
 
 



มาตรา ๒๗  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รับหรือสั่งจ าหน่ายเรื่องท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ก็ได ้
(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณ์แห่งการกระท าที่ชัดเจนเพียงพอ 

ที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 
(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาและเป็นเรื่อง  

ที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 
(๓) เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าไม่ใช่เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) เรื่องที่องค์กรบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐก าลังพิจารณาอยู่หรือได้พิจารณา

เป็นที่ยุติแล้ว และไม่มีเหตุแสดงให้เห็นว่าการพิจารณานั้นไม่ชอบ 
 มาตรา ๒๘  เรื่องใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่รับหรือสั่งจ าหน่ายตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) 

หรือ (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรให้แจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยเร็วและแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ท ทราบ 

มาตรา ๒๙  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้ พิจารณารับ 
หรือไม่รับเรื่องใดไว้พิจารณาตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดี 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ อันเนื่องมาจากการกระท าการทุจริตในภาครัฐ ให้พนักงานสอบสวน
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพ่ือด าเนินการ  
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวน
เสียก่อนและส่งส านวนการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จะถือว่าส านวนการสอบสวนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวน 
คดีพิเศษและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องท าความตกลงกับส านักงาน โดยก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดท าส านวนการสอบสวน การควบคุมตัว การปล่อยชั่ว คราว และการด าเนินการอ่ืน ๆ  
เพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน 

ในกรณีที่มีการกระท าความผิดทางอาญาอ่ืนที่มิใช่การกระท าการทุจริตในภาครัฐรวมอยู่ด้วย
และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หากให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีไปตามอ านาจหน้าที่จะเป็นประโยชน์กว่า 
จะส่งเรื่องคืนให้พนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่องและขอให้
พนักงานสอบสวนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปก็ได้ โดยให้น าขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ ทั้งหมด  
 

 
 



ที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งจ าหน่ายเรื่องนั้น ในกรณีนี้
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะแจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือด าเนินการ  
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไปด้วยก็ได้11 

มาตรา 30/112  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา 30 
โดยได้มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจควบคุมและและพิจารณาสั่งค าร้อง 
ขอปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกควบคุมตัวนั้นได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

การปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ก าหนด 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง 
หรือการฟ้องคดี พนักงาน ป.ป.ท. อาจยื่นค าร้องขอหมายขังผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลได้ หากกรณีที่มีการควบคุมตัว 
ผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอ านาจของศาลแล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพนักงาน
อัยการ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๑  เรื่องที่พนักงานสอบสวนส่งมายังคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา ๓๐ 
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกลับไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป 

(๑) เรื่องท่ีไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๒๓ 
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้รับหรือพิจารณาตามมาตรา ๒๖ (๑) (๒) และ (๓) 
(๓) เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้รับหรือพิจารณาตามมาตรา ๒๖ (๔) 
ในกรณีตาม (๑) และ (๓) ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการต่อไป 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการไต่สวน

ข้อเท็จจริงแทนหรือมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด าเนินการแสวงหาข้อมูลและ
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและระดับ
และต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาด้วย 

 
 
 

                                                           
11 มาตรา 30 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ๒๕59 
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มาตรา 30/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕59 



คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

มาตรา ๓๓13  (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญ 

เพ่ือให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือด าเนินการ
อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แล้วแต่กรณี 

การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อ่ืน
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง14 

มาตรา ๓๕  ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง 

(๑) 15 รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ในฐานะอ่ืน 
ที่มิใช่ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาก่อน 

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีกล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้อง 

ร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึ่งมีเหตุ  

ตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัยโดยพลัน 
ในระหว่างที่รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน 

                                                           
13 

 มาตรา 33 ยกเลิกโดยพระพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕59 

14  มาตรา 34 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

15  มาตรา 35 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕59 



มาตรา ๓๖  ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบและก าหนด
ระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือน าพยานบุคคล  
มาให้ถ้อยค าประกอบการชี้แจง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยค า ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือบุคคล 
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ถ้อยค าของตนได้ 

มาตรา ๓๗  ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริต 
ในภาครัฐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไป 
จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง สมควรสั่งพักราชการ พักงานหรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหานั้นไว้ก่อน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
ด าเนินการสั่งพักราชการ พักงานหรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหานั้น 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพ่ือพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย
ประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการไปตามค าวินิจฉัยนั้น 

ในกรณีที่ผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีมูล 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 
และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าท างานตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. กระท าการใด ๆ 
อันเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยค าใด ๆ ในเรื่อง
ที่ไต่สวนข้อเท็จจริง 

ถ้อยค าใดท่ีได้มาโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่งไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ 
มาตรา ๓๙  เมื่อด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้จัดท าส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 
เพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริง

เพ่ิมเติมหรือตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 



มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริต 
ในภาครัฐ และเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มี อยู่พร้อมทั้ง
ความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัย  
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก 
ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระท าผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสาร  
ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

มาตรา ๔๑  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๔๐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
ถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  
ถอดถอนส่งส าเนาค าสั่ งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ท ราบภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้ออกค าสั่ง 

มาตรา ๔๒  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการตามมาตรา ๔๑ 
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระท าความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๑ 
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๔๑ ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งการตามที่เห็นสมควร หรือในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอ่ืนซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแล  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้มีการด าเนินการ  
ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได ้ 

มาตรา ๔๔   ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๔๑ จะใช้สิทธิ อุทธรณ์ดุลพินิจ 
ในการก าหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
ส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ก็ได้  ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าว 

 
 



มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๐ เป็นความผิดทางอาญาด้วย 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้งส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร และความเห็น  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการด าเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่าการด าเนินการและส านวน  
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการสอบสวนและส านวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นว่าข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็น 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ได้รับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้พนักงานอัยการแจ้งให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ทราบเพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน   
ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะร่วมกับอัยการสูงสุดตั้งคณะท างานร่วมกันเพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมก็ได ้

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยืนยันให้ฟ้อง 
ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอัยการสูงสุดให้เป็นที่สุด 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาใช้บั งคับในกรณีที่พนักงานอัยการยื่น อุทธรณ์ ฎีกา  
หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา โดยอนุโลม  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องและจ าเป็นต้องน าตัวผู้ถูกกล่าวหา 
ไปศาล ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานอัยการตามเวลาที่ก าหนดและในกรณีมีความจ าเป็น 
ต้องจับตัวผู้ถูกกล่าวหา ให้พนักงานอัยการแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่  
ที่ผู้ ถู กกล่ าวหามีภูมิ ล าเนาหรือที่ อยู่ เป็นผู้ ด าเนินการ และเพ่ือการนี้ ให้ ผู้ บั งคับบัญชา หรือผู้ มี อ านาจ 
แต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา พนั กงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจดังกล่าว  มีอ านาจ 
ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่นั้นให้ออกหมายจับได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติเรื่องการจับ การขัง 
และการปล่อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีการจับกุม ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับ
ไปยังศาลแล้วแจ้งให้พนักงานอัยการทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 

มาตรา ๔๗16  กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร ในการด าเนินคดีอาญา
ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอัยการทหาร ในกรณีเช่นนั้นอ านาจของอัยการสูงสุด 
ตามมาตรา 45 วรรคสาม ให้เป็นอ านาจของเจ้ากรมพระธรรมนูญ  

 
 
 
 

                                                           
16  มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ๒๕59 



มาตรา ๔๘  ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา และเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอความร่วมมือจา ก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้มาให้ตรวจสอบได้ แต่ถ้าเป็นกรณี  
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหามิได้เป็นผู้ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลา  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนดได้ 

ในการไต่สวนตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีอ่ืนใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี เหตุอันควรสงสัยว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติให้ส่งเรื่องทั้งหมดพร้อมทั้งส านวน
การไต่สวนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือเอาส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมิได้ร่ ารวยผิดปกติ
หรือมิได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึน้ผิดปกติ แต่มีกรณีต้องด าเนินการเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะส่งเรื่องคืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือจะไต่สวนและชี้มูลตามอ านาจหน้าที่
ของตนต่อไปก็ได ้

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลนอกจากด าเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แล้ว หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติ อนุญาต 
ออกเอกสารสิทธิ ให้สิทธิประโยชน์หรือการสั่งการใด ๆ แก่บุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเป็นเหตุให้เสียหาย  
แก่ทางราชการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องพิจารณาด าเนินการสั่งยกเลิก 
หรือเพิกถอนการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให้สิทธิประโยชน์ หรือการสั่งการใด ๆ นั้น ต่อไปด้วย 

มาตรา ๕๐   เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตในภาครัฐ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้  แม้ภายหลังเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
จะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วด้วยเหตุอ่ืนไม่เกินห้าปี  นอกจากตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีอ านาจด าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหานั้น  
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือวันที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นในกรณีที่มีการกล่าวหา 
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่งกระท าการทุจริต  
ในภาครัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในกรณีที่การกระท าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาด้วย   
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการตามมาตรา ๔๕ 

  



หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

_____________________ 
  
มาตรา ๕๑  ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการ 
เป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน โดยมีรองเลขาธิการ 
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ17 

ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุนและอ านวย

ความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต 
(๔) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 
(๕) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(๖) ปฏิบัติการ อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน หรือตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ใน (๓) ให้ส านักงานหารือและท าความตกลง

ร่วมกันกับส านักงาน ป.ป.ช.  
มาตรา 51/118  ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีน าความ 

กราบบังคมทูล เพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยความเห็นชอบ  
ของวุฒิสภา 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการแล้วเสนอ
นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

ในการคัดเลือกตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หารือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย 
 

                                                           
17  มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
18 

มาตรา 51/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. ๒๕59 



เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของส านักงาน ให้ส านักงานมีคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง โดยให้ถือว่า  
ประธานกรรมการมีฐานะเป็นประธานอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง  และเลขาธิการมีฐานะเป็น 
รองประธานอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง 

มาตรา ๕๒19  ให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และข้าราชการในส านักงานเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งในท านองเดียวกัน 
กับค่าตอบแทนพิเศษประจ าต าแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๕๒/๑20  การแต่งตั้งพนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ
พลเรือนในสังกัดส่านักงาน ซึ่งด่ารงต่าแหน่งในระดับไม่ต่่ากว่าช่านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตร
ของส่านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าหกปี 

(๒) ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตร
ของส่านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๓) ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ 
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสองปี แต่ถ้าสอบไล่  
ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของส่านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วย ระยะเวลาสองปี  
ให้ลดเหลือหนึ่งปี 

(๔) ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
อย่างน้อยสองสาขา หรือส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์  
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าแปดปี 

 
 

                                                           
19  มาตรา 52 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
20  มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



(๕) ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยังประโยชน์ 
ต่อการด่าเนินการไต่สวนของส่านักงานเป็นอย่างยิ่ง และผ่านการอบรมหลักสูตรการไต่สวน ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก่าหนด และรับราชการในส่านักงานหรือส่านักงาน ป.ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก่าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่ปี 

มาตรา ๕๓  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ส านักงานอาจจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองเบื้องต้นส าหรับผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส 
หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าคดีใดสมควรให้จัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
ให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นด้วยว่า
สมควรใช้มาตรการทั่วไป หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาส าหรับบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
ของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการด าเนินการหรือการให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแส 
หรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือขอรับ
ค่าตอบแทนเท่าท่ีจ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

มาตรา ๕๕  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคล
ตามมาตรา ๕๓ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

มาตรา ๕๖  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เห็นว่าการด าเนินการหรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และประชาชนโดยทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และระดับต าแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

มาตรา ๕๗  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อบุคคลนั้นร้องขอ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้น และ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรต่อไป 



มาตรา ๕๘  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน หากได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการ 
ที่จะใช้เป็นพยานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอ่ืนนั้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด 

 
หมวด ๓/๑ 

มาตรการป้องกนัการทุจรติในภาครฐั21 
__________________ 

 
มาตรา ๕๘/๑  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๑๗ (๒)

โดยเร็ว 
(๑) เมื่อปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพ 

หรือขาดการบังคับใช้อย่างทั่วถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุ  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้ 

(๒) เมื่อปรากฏว่าการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่บรรลุผล 
เพราะไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัย หรือมาตรการที่จ าเป็น 

มาตรา ๕๘/๒  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติ 
หรือการด าเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริต  
ในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ส านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นทราบ 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบ
และด าเนินการ แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต้องก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ส านักงานทราบด้วย ในกรณี  
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๕๘/๓  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส านักงานพบว่าการด าเนินโครงการใด 
มีการก าหนดวงเงินสูงเกินที่เป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือด าเนินการ  
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 
 
 
 
                                                           

21  หมวด ๓/๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ มาตรา ๕๘/๑ ถึง มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หมวด ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

___________ 
 

มาตรา ๕๙  ให้ส านักงานจัดท าบัญชีเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
รับไว้พิจารณาและผลการด าเนินการ เพ่ือส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทราบ เพ่ือเป็นการประสานงานตามระยะเวลา วิธีการ และ
รายการที่ตกลงร่วมกัน  

มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. 
และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ อนุกรรมการ  
และพนักงาน ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นพนักงาน  
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยให้มีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับ  
พนักงานสอบสวนด้วย เว้นแต่อ านาจในการจับและคุมขัง ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ  

มาตรา ๖๑22  ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน 
(๒) การมาช่วยปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๘ (๔) 
(๓) การด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖๑/๑23  ในการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย

หลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา  
หรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย  
ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๙๘ มาใช้บังคับ 
 

 
 
 
 
 

                                                           
22  มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
23 

มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 
____________ 

  
มาตรา ๖๒  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือไม่ด าเนินการใด ๆ 

ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ  
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่สั่งตามมาตรา ๔๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา ๖๔  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. และมิใช่การกระท าตามหน้าที่ราชการ
หรือเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์
สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา ๖๕  กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผู้ใดกระท า  
การทุจริตในภาครัฐ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 
________ 

  
มาตรา ๖๖  ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาตรา ๖๗  ให้กระทรวงยุติธรรม ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างส านักงาน 
กรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการและก าหนดงบประมาณ รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใด  
อันจ าเป็น เพ่ือรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระยะเริ่มแรก การก าหนดโครงสร้าง อัตราก าลังและงบประมาณตามวรรคหนึ่งต้องรองรับ
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในเขตพ้ืนที่  
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมด้วย 

   
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส าคัญและ
เร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่มีส่วนราชการในส่วนของฝ่ายบริหารที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ท าให้รัฐบาลไม่สามารถก ากับดูแลและผลักดัน
เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวนมาก สมควรที่จะมี  
ส่วนราชการในฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการด าเนินการด้านนโยบายดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถด าเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙24 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๒๓  บรรดาการด าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการ 

ไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้กระท าไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได ้

มาตรา ๒๔  ให้กรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕  ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
                                                           

24  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา้ ๓๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 



มาตรา ๒๗  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ งที่ออกตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผล  
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง  
ที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและการด าเนินการล่าช้า และก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และรูปแบบของการทุจริตที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว สมควรปรับปรุงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง และก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการ 
ที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ิมเติม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


