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พระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให/ไว/ ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป4นป5ที่ ๖๓ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล/าฯ 

ให/ประกาศว;า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรมีกฎหมายว;าด/วยมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให/กระทําได/โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล/าฯ ให/ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว/โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห;งชาติ ดังต;อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว;า “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารใน

การป องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให/ใช/บังคับต้ังแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เว/นแต;บทบัญญัติในหมวด ๒ การไต;สวนข/อเท็จจริง ให/มีผลใช/บังคับเม่ือพ/นกําหนดหน่ึงร/อย
ย่ีสิบวันนับแต;วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต/นไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว;า ทุจริตต;อหน/าท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
“ทุจริตต;อหน/าท่ี” หมายความว;า ปฏิบัติหรือละเว/นการปฏิบัติอย;างใดในตําแหน;ง

หรือหน/าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว/นการปฏิบัติอย;างใดในพฤติการณJท่ีอาจทําให/ผู/อ่ืนเช่ือว;ามีตําแหน;ง
หรือหน/าท่ีท้ังท่ีตนมิได/มีตําแหน;งหรือหน/าท่ีน้ัน หรือใช/อํานาจในตําแหน;งหรือหน/าท่ี  ท้ังน้ี เพ่ือ
แสวงหาประโยชนJท่ีมิควรได/โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู/อ่ืน หรือกระทําการอันเป4นความผิดต;อ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๑ ก/หน/า ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ตําแหน;งหน/าท่ีราชการหรือความผิดต;อตําแหน;งหน/าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว;า ใช/อํานาจในตําแหน;งหรือหน/าท่ีอันเป4นการฝ�าฝMน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุ;งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือ
การใช/เงินหรือทรัพยJสินของแผ;นดิน 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว;า คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห;งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจ/าหน/าท่ีของรัฐ” หมายความว;า เจ/าหน/าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว;าด/วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต แต;ไม;รวมถึงเจ/าหน/าท่ีของรัฐ ดังต;อไปน้ี 

(๑) ผู/บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการป องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(๒) ผู/พิพากษาและตุลาการ 
(๓) พนักงานอัยการ 
(๔) ผู/บริหารท/องถ่ิน รองผู/บริหารท/องถ่ิน ผู/ช;วยผู/บริหารท/องถ่ิน และสมาชิกสภา

ท/องถ่ินขององคJกรปกครองส;วนท/องถ่ิน 
(๕) เจ/าหน/าท่ีของรัฐในหน;วยงานของศาล รัฐสภา องคJกรตามรัฐธรรมนูญ และ

องคJกรอิสระจากการควบคุมหรือกํากับของฝ�ายบริหารท่ีจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ 
(๖) เจ/าหน/าท่ีของรัฐในสํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ 
(๗) เจ/าหน/าท่ีของรัฐซึ่งกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เห็นสมควรดําเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
(๘) เจ/าหน/าท่ีของรัฐซึ่งร;วมกระทําความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

และ (๗) 
“ผู/กล;าวหา” หมายความว;า ผู/ซึ่งได/รับความเสียหายจากการกระทําการทุจริตใน

ภาครัฐของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ หรือได/พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ/าหน/าท่ีของรัฐและได/กล;าวหา
ตามบทบัญญัติแห;งกฎหมายน้ี 

“ผู/ ถูกกล;าวหา” หมายความว;า ผู/ซึ่งถูกกล;าวหาหรือมีพฤติการณJปรากฏแก;
คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว;าได/กระทําการทุจริตในภาครัฐอันเป4นมูลท่ี
จะนําไปสู;การไต;สวนข/อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติน้ี และให/หมายความรวมถึงตัวการ ผู/ใช/ หรือ
ผู/สนับสนุนในการกระทําดังกล;าวด/วย 

“ไต;สวนข/อเท็จจริง” หมายความว;า แสวงหา รวบรวม และการดําเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือให/ได/มาซึ่งข/อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจนJเก่ียวกับการ
ทุจริตในภาครัฐของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ 

“กรรมการ” หมายความว;า กรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และให/หมายความรวมถึงประธานกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด/วย 

“พนักงาน ป.ป.ท.” หมายความว;า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู/ซึ่ ง
คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต;งต้ังจากข/าราชการพลเรือนซึ่งดํารง
ตําแหน;งในระดับไม;ตํ่ากว;าหัวหน/างานหรือเทียบเท;าให/ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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“เจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท.” หมายความว;า ผู/ซึ่งคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐแต;งต้ังจากข/าราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการให/ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
น้ี 

“สํานักงาน” หมายความว;า สํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

“เลขาธิการ” หมายความว;า เลขาธิการคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

“รองเลขาธิการ” หมายความว;า รองเลขาธิการคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 
มาตรา ๔  ให/นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให/มีอํานาจออก

ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี๒ 
ให/ประธานกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีอํานาจออก

ระเบียบและประกาศกับแต;งต้ังพนักงานเจ/าหน/าท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ระเบียบและประกาศตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองท่ีมีผลเป4นการท่ัวไปเม่ือได/
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล/วให/ใช/บังคับได/ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   

 
มาตรา ๕  ให/มีคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดย

ย;อว;า “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบด/วย ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกห/าคน 
ซึ่งพระมหากษัตริยJทรงแต;งต้ังตามมาตรา ๕/๑ และมีเลขาธิการคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห;งชาติ เป4นกรรมการโดยตําแหน;ง๓ 

ให/เลขาธิการเป4นเลขานุการ และให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต;งต้ังข/าราชการใน
สํานักงานจํานวนไม;เกินสองคนเป4นผู/ช;วยเลขานุการ 

มิให/นําบทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช/บังคับกับ
เลขาธิการคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห;งชาติที่เป4นกรรมการโดยตําแหน;ง 

 

                                                 
๒ มาตรา ๔ วรรคหน่ึง แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๕/๑๔  เม่ือมีกรณีท่ีต/องสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ให/ดําเนินการ 
ดังต;อไปน้ี 

(๑) ในการสรรหากรรมการ ให/คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ;นดินสรรหาและเสนอรายช่ือบุคคลผู/มีคุณสมบัติและไม;มีลักษณะต/องห/าม
ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๔) องคJกรละห/าคน ภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีมีเหตุทําให/ต/องมีการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพ่ือเสนอต;อคณะกรรมการคัดเลือก สําหรับกรณีท่ีเป4นการสรรหาเพ่ือ
แต;งต้ังกรรมการแทนตําแหน;งท่ีว;าง ให/องคJกรดังกล;าวแต;ละองคJกรเสนอรายช่ือเท;าจํานวนกรรมการท่ี
ว;างลง 

(๒) ให/มีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด/วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานผู/ตรวจการแผ;นดิน เป4นกรรมการคัดเลือก โดย
ให/เลือกกันเองเป4นประธานกรรมการคัดเลือกคนหน่ึง ในกรณีท่ีไม;มีผู/ดํารงตําแหน;งใดหรือมีแต;ไม;
สามารถปฏิบัติหน/าท่ีได/ ให/ผู/ทําการแทน ผู/ปฏิบัติหน/าท่ีแทน หรือผู/ปฏิบัติหน/าท่ีในตําแหน;งน้ัน ทํา
หน/าท่ีกรรมการคัดเลือกแทน 

(๓) ให/คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป4นกรรมการจากรายช่ือ
บุคคลตาม (๑) ให/ได/จํานวนตามท่ีจะต/องแต;งต้ัง 

(๔) ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลได/ไม;ครบจํานวนตาม (๓) ให/แจ/ง
ให/องคJกรตาม (๑) แต;ละองคJกรเสนอรายช่ือบุคคลใหม;เป4นจํานวนเท;ากับจํานวนกรรมการท่ียังขาดอยู;
ภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีมีการคัดเลือกบุคคลได/ไม;ครบจํานวนดังกล;าว และให/คณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกเพ่ิมเติมตาม (๓) เป4นกรรมการเพ่ิมเติมจากท่ีมีการคัดเลือกบุคคลเป4น
กรรมการไว/แล/ว 

(๕) เม่ือได/มีการคัดเลือกบุคคลเป4นกรรมการครบจํานวนแล/ว ให/ผู/ได/รับคัดเลือกเป4น
กรรมการประชุมเลือกกันเองเพ่ือเป4นประธานกรรมการคนหน่ึง และให/คณะกรรมการคัดเลือกแจ/ง
รายช่ือผู/ได/รับคัดเลือกเป4นประธานกรรมการและกรรมการ พร/อมเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๗ 
วรรคสอง รวมท้ังความยินยอมของบุคคลดังกล;าวต;อนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงแต;งต้ังต;อไป 

หลักเกณฑJและวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให/เป4นไปตามท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

 
มาตรา ๖  กรรมการต/อง 
(ก) มีคุณสมบัติ ดังต;อไปน้ี 

(๑) เป4นผู/มีความซื่อสัตยJสุจริตเป4นท่ีประจักษJ 
(๒) มีความรู/ความสามารถในการปฏิบัติหน/าท่ีเก่ียวกับการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) มีอายุไม;ตํ่ากว;าสี่สิบห/าป5 

                                                 
๔ มาตรา ๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๕) เป4นหรือเคยเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
ผู/พิพากษาซึ่งดํารงตําแหน;งไม;ตํ่ากว;าผู/พิพากษาศาลฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับราชการใน
ตําแหน;งไม;ตํ่ากว;ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู/ดํารงตําแหน;งทางบริหารในหน;วยงานของรัฐท่ีมี
อํานาจบริหารเทียบเท;าอธิบดี หรือดํารงตําแหน;งไม;ตํ่ากว;าศาสตราจารยJ 

(ข) ไม;มีลักษณะต/องห/าม ดังต;อไปน้ี 
(๑) เป4นผู/มีตําแหน;งในพรรคการเมือง 
(๒) วิกลจริตหรือจิตฟ7UนเฟMอนไม;สมประกอบ 
(๓) เป4นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๔) ต/องคุมขังอยู;โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด/วยกฎหมาย 
(๕) ติดยาเสพติดให/โทษ 
(๖) เป4นบุคคลล/มละลาย 
(๗) ต/องคําพิพากษาให/จําคุก แม/คดีน้ันจะยังไม;ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ 

หรือเคยได/รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดให/จําคุก เว/นแต;ในความผิดท่ีได/กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกไล;ออก ปลดออก หรือให/ออกจากราชการ หน;วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(๙) เคยต/องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให/ทรัพยJสินตกเป4นของแผ;นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยJสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติให/ถอดถอนออกจากตําแหน;ง 
 
มาตรา ๗  ผู/ที่ได/รับแต;งต้ังเป4นกรรมการต/อง 
(๑) ไม;เป4นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน;วยงานของรัฐ 
(๒) ไม;ดํารงตําแหน;งใดในห/างหุ/นส;วน บริษัท หรือองคJการท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ;งหา

ผลกําไรหรือรายได/มาแบ;งป7นกัน หรือเป4นลูกจ/างของบุคคลใด 
(๓) ไม;ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
(๔) ไม;เป4นสมาชิกสภาผู/แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข/าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท/องถ่ินหรือผู/บริหารท/องถ่ิน 
(๕) ไม;เป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการ

ป องกันและปราบปรามการทุจริต เว/นแต;ในฐานะเป4นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ผู/ได/รับคัดเลือกเป4นกรรมการผู/ใดมีลักษณะต/องห/ามตามวรรคหน่ึงในวันท่ีได/รับการ

คัดเลือก ถ/าผู/น้ันแสดงหลักฐานว;าได/ลาออกจากตําแหน;งตาม (๑) (๒) หรือ (๕) หรือแสดงหลักฐานให/
เป4นท่ีเช่ือได/ว;าตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล/ว  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีได/รับ
การคัดเลือก ให/คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการต;อไปได/ ถ/าผู/น้ันมิได/แสดงหลักฐานดังกล;าวภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ให/ถือว;าบุคคลน้ันไม;ได/รับการคัดเลือก และให/คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
คัดเลือกใหม;โดยจะพิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีมีการเสนอไว/แล/วตามมาตรา ๕/๑ (๑) หรือจะขอให/
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องคJกรตามมาตรา ๕/๑ (๑) เสนอรายช่ือบุคคลใหม;ก็ได/ โดยให/นําบทบัญญัติมาตรา ๕/๑ (๔) มาใช/
บังคับโดยอนุโลม๕ 

 
มาตรา ๘  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน;งคราวละสี่ป5 ผู/ซึ่งพ/นจากตําแหน;งแล/ว

อาจได/รับแต;งต้ังใหม;อีกได/ แต;ต/องไม;เกินสองวาระติดต;อกัน 
ในกรณีท่ีกรรมการพ/นจากตําแหน;งตามวาระ แต;ยังมิได/มีการแต;งต้ังกรรมการใหม; 

ให/กรรมการน้ันปฏิบัติหน/าท่ีต;อไปจนกว;าจะได/แต;งต้ังกรรมการใหม; 
 
มาตรา ๙๖  นอกจากการพ/นจากตําแหน;งตามวาระ กรรมการพ/นจากตําแหน;ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบห/าป5 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 
(๕) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว;ากระทําการทุจริตต;อหน/าท่ี หรือมีทรัพยJสิน

เพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือรํ่ารวยผิดปกติ หรือจงใจไม;ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยJสินและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบ หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยJสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด/วยข/อความอัน
เป4นเท็จหรือปกปWดข/อเท็จจริงท่ีควรแจ/งให/ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการ
ป องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๖) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท;าท่ีมีอยู;
ให/ออก เพราะบกพร;องต;อหน/าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย;อนความสามารถ 

ในกรณีมีป7ญหาว;ากรรมการผู/ ใดต/องพ/นจากตําแหน;งตาม (๔) หรือไม;  ให/
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป4นผู/วินิจฉัย 

การพ/นจากตําแหน;งกรรมการตามวรรคหน่ึง ให/นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
ทราบ 

 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีท่ีกรรมการพ/นจากตําแหน;งก;อนวาระ และยังมิได/แต;งต้ัง

กรรมการแทนตําแหน;งท่ีว;าง ให/กรรมการเท;าท่ีเหลืออยู;ปฏิบัติหน/าท่ีต;อไปได/ และให/ถือว;า
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบด/วยกรรมการเท;าท่ีมีอยู; เว/นแต;มีกรรมการเหลืออยู;ไม;ถึงห/าคน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการพ/นจากตําแหน;ง ให/กรรมการท่ีเหลืออยู;เลือกกรรมการ
คนหน่ึงทําหน/าท่ีประธานกรรมการไปพลางก;อนจนกว;าประธานกรรมการท่ีได/รับแต;งต้ังใหม;จะเข/ารับ
หน/าท่ี และให/นําบทบัญญัติมาตรา ๕/๑ (๕) มาใช/บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๕ มาตรา ๗ วรรคสอง แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๙ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๑๐ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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มาตรา ๑๑  ให/ถือว;ากรรมการเป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดให/ต/องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยJสินและหน้ีสินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;า
ด/วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต/องมีกรรมการมาประชุมไม;

น/อยกว;าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท;าท่ีมีอยู; จึงจะเป4นองคJประชุม 
 
มาตรา ๑๓  การประชุมให/เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 
การนัดประชุมต/องทําเป4นหนังสือและแจ/งให/กรรมการทุกคนทราบล;วงหน/าไม;น/อย

กว;าสามวัน เว/นแต;กรรมการน้ันจะได/ทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแล/ว กรณีดังกล;าวน้ีจะทําหนังสือ
แจ/งนัดเฉพาะกรรมการท่ีไม;ได/มาประชุมก็ได/ 

บทบัญญัติในวรรคสองมิให/นํามาใช/บังคับในกรณีมีเหตุจําเป4นเร;งด;วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป4นอย;างอ่ืนก็ได/ 

 
มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการมีอํานาจหน/าท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษา

ความเรียบร/อยในการประชุมให/ประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป4นได/ 
ถ/าประธานกรรมการไม;อยู;ในท่ีประชุมหรือไม;สามารถปฏิบัติหน/าท่ีได/ ให/กรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน/าท่ีเป4นประธานในท่ีประชุม 
 
มาตรา ๑๕  การลงมติของท่ีประชุมให/ถือเสียงข/างมากของจํานวนกรรมการท้ังหมด

เท;าท่ีมีอยู;ไม;ว;าเป4นการลงมติในการวินิจฉัยหรือให/ความเห็นชอบตามบทบัญญัติแห;งพระราชบัญญัติน้ี 
กรรมการคนหน่ึงให/มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ/าคะแนนเสียงเท;ากันให/ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๖  ในการประชุมต/องมีรายงานการประชุมเป4นหนังสือ 
ถ/ามีความเห็นแย/งให/บันทึกความเห็นแย/งพร/อมท้ังเหตุผลไว/ในรายงานการประชุม 

และถ/ากรรมการฝ�ายข/างน/อยเสนอความเห็นแย/งเป4นหนังสือก็ให/บันทึกไว/ด/วย 
 
มาตรา ๑๗  ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจหน/าท่ี ดังต;อไปน้ี 
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐต;อคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะและให/คําปรึกษาแก;คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ข/อบังคับ หรือมาตรการต;าง ๆ เพ่ือป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(๓) เสนอแนะต;อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกําหนดตําแหน;งของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ

ซึ่งต/องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยJสินและหน้ีสินต;อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) ไต;สวนข/อเท็จจริงและช้ีมูลเก่ียวกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจ/าหน/าท่ี
ของรัฐ 

(๕) ไต;สวนข/อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร/อมท้ังความเห็นส;งพนักงานอัยการเพ่ือฟ อง
คดีอาญาต;อเจ/าหน/าท่ีของรัฐ 
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(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป5เสนอต;อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต;อสภา
ผู/แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด/วย 

(๗) แต;งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี หรือการอ่ืนใดเก่ียวกับการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน/าท่ีตามมาตรา ๑๗ (๔) และ (๕) ให/คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. มีอํานาจดังต;อไปน้ีด/วย 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให/สถาบันการเงิน ส;วนราชการ องคJกรหรือ

หน;วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส;งเจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/องมาเพ่ือให/ถ/อยคํา ส;งคําช้ีแจงเป4นหนังสือ 
หรือส;งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือไต;สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให/ถ/อยคํา ส;งคําช้ีแจงเป4นหนังสือ 
หรือส;งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือไต;สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) ดําเนินการขอให/ศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเข/าไปในเคหสถาน สถานท่ีทํา
การหรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว;างพระอาทิตยJข้ึนและพระ
อาทิตยJตกหรือในระหว;างเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ ค/น ยึด หรืออายัด เอกสาร 
ทรัพยJสิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข/องกับเร่ืองท่ีไต;สวนข/อเท็จจริง และหากยังดําเนินการไม;
แล/วเสร็จในเวลาดังกล;าวให/สามารถดําเนินการต;อไปได/จนกว;าจะแล/วเสร็จ 

(๔) ขอให/หน;วยงานของรัฐหรือเจ/าหน/าท่ีของหน;วยงานของรัฐให/ความช;วยเหลือ
สนับสนุนหรือเข/าร;วมปฏิบัติหน/าท่ีได/ตามความเหมาะสม โดยให/หน;วยงานของรัฐหรือเจ/าหน/าท่ีของ
หน;วยงานของรัฐปฏิบัติการตามท่ีขอได/ตามสมควรแก;กรณี 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให/อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือ
เจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนได/  ท้ังน้ี ให/เป4นไปตามหลักเกณฑJ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
มาตรา ๑๙๘  เพ่ือประโยชนJในการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแจ/งให/หน;วยงานใดดําเนินการจัดให/กรรมการ เลขาธิการ หรืออนุกรรมการ
หรือพนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได/รับมอบหมายให/ไต;สวนข/อเท็จจริง เข/าถึงข/อมูลเก่ียวกับผู/ถูกกล;าวหาหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได/ว;าจะเก่ียวข/องในเร่ืองท่ีกล;าวหาเพ่ือประโยชนJในการไต;สวนข/อเท็จจริง 
หรือเพ่ือประโยชนJในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได/ 

หลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรรมการ เลขาธิการ อนุกรรมการ หรือพนักงาน 
ป.ป.ท. จะขอเข/าถึงข/อมูลของหน;วยงานใดตามวรรคหน่ึง ให/เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. กําหนด แต;ต/องอยู;ภายใต/บังคับของกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับเก่ียวกับการคุ/มครอง
ข/อมูลข;าวสารของหน;วยงานน้ัน 

 

                                                 
๘ มาตรา ๑๙ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี 
ป.ป.ท. ผู/ใดมีส;วนได/เสียไม;ว;าโดยทางตรงหรือทางอ/อมในเร่ืองใด คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมีมติมิให/
ผู/น้ันเข/าร;วมดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริง พิจารณา หรือวินิจฉัยเร่ืองน้ัน แล/วแต;กรณี  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑJ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู/ใดถูกกล;าวหาต;อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว;ากระทํา

การทุจริตต;อหน/าท่ีหรือรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยJสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
รับคํากล;าวหาไว/ดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการ
ป องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหน/าท่ีของกรรมการผู/ น้ันต;อไปให/เป4นไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดให/กรรมการผู/น้ันยุติการปฏิบัติ
หน/าท่ีไว/ก;อนก็ได/ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว;าคํากล;าวหาไม;มีมูลความผิด ให/กรรมการท่ี
ยุติการปฏิบัติหน/าท่ีตามวรรคหน่ึงมีสิทธิได/รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน;ง และประโยชนJตอบแทน
อย;างอ่ืนในระหว;างท่ียุติการปฏิบัติหน/าท่ีเต็มจํานวน 

 
มาตรา ๒๒  ให/กรรมการได/รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน;ง และประโยชนJตอบ

แทนอย;างอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ให/กรรมการโดยตําแหน;งได/รับเงินประจําตําแหน;ง และประโยชนJตอบแทนอย;างอ่ืน

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
ให/อนุกรรมการได/รับเบ้ียประชุมและประโยชนJตอบแทนอย;างอ่ืนตามระเบียบท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
การไต;สวนข/อเท็จจริง 

   
 
มาตรา ๒๓  ภายใต/บังคับมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ เม่ือมีกรณีดังต;อไปน้ีให/

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงโดยเร็ว ตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

(๑) เม่ือได/รับการกล;าวหาตามมาตรา ๒๔ 
(๒) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว;าเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ใดกระทําการทุจริตในภาครัฐ 
(๓) เม่ือได/รับเร่ืองจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐ 
(๔) เม่ือได/รับเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริง 
บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงให/ใช/บังคับกับกรณีท่ีเจ/าหน/าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป4น

ตัวการ ผู/ใช/ หรือผู/สนับสนุนด/วย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๒๓/๑๙  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว;าจะรับหรือไม;รับ หรือ
สั่งจําหน;ายเร่ืองตามมาตรา ๒๗ ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให/แล/วเสร็จภายในสามเดือนนับแต;วันท่ี
ได/รับเร่ืองกล;าวหา 

ก;อนดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจ
มอบหมายให/เลขาธิการดําเนินการแสวงหาข/อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเร่ืองกล;าวหาน้ัน
เพ่ือให/ได/ข/อเท็จจริงเพียงพอต;อการไต;สวนข/อเท็จจริงต;อไปก็ได/  ในการน้ี เลขาธิการอาจมอบหมายให/
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. เป4นผู/ดําเนินการแทนก็ได/  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
มาตรา ๒๓/๒๑๐  ในการดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓ คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. อาจมอบหมายให/เลขาธิการไต;สวนข/อเท็จจริงเป4นเบ้ืองต/นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล/ว
นําเสนอสํานวนต;อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาตามมาตรา ๓๙ ต;อไป 

เลขาธิการอาจมอบหมายให/พนักงาน ป.ป.ท. ดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงตามวรรค
หน่ึงก็ได/ 

เพ่ือประโยชนJในการไต;สวนข/อเท็จจริงตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให/เลขาธิการมี
อํานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึงด/วย 

หลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบหมายให/ไต;สวนข/อเท็จจริงเบ้ืองต/นแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ท. และการดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงของเลขาธิการและพนักงาน ป.ป.ท. ให/
เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
มาตรา ๒๔  การกล;าวหาเจ/าหน/าท่ีของรัฐว;ากระทําการหรือเก่ียวข/องกับการกระทํา

การทุจริตในภาครัฐ จะทําด/วยวาจาหรือทําเป4นหนังสือก็ได/ 
ในกรณีท่ีกล;าวหาด/วยวาจา ให/พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. บันทึกคํา

กล;าวหาและจัดให/ลงลายมือช่ือผู/กล;าวหาในบันทึกการกล;าวหาน้ันไว/ และในกรณีท่ีผู/กล;าวหาไม;
ประสงคJจะเปWดเผยตน ห/ามไม;ให/พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. เปWดเผยช่ือหรือท่ีอยู; รวมท้ัง
หลักฐานอ่ืนใดท่ีเป4นการสําแดงตัวของผู/กล;าวหา 

ในกรณีท่ีกล;าวหาเป4นหนังสือ ผู/กล;าวหาจะต/องลงช่ือและท่ีอยู;ของตน แต;หากผู/
กล;าวหาจะไม;ลงช่ือและท่ีอยู;ของตนต/องระบุพฤติการณJแห;งการกระทําของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ ซึ่งถูก
กล;าวหาและพยานหลักฐานเบ้ืองต/นไว/ให/เพียงพอท่ีจะดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงต;อไปได/ 

 
มาตรา ๒๕  ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส;งเร่ืองกล;าวหาท่ีรับไว/ดังต;อไปน้ีให/

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการต;อไป 
(๑) เ ร่ืองกล;าวหาบุคคลซึ่งมิใช; เจ/าหน/าท่ีของรัฐ แต;อยู;ในอํานาจหน/าท่ีของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
                                                 

๙ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐ มาตรา ๒๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๒) เร่ืองกล;าวหาเจ/าหน/าท่ีของรัฐท่ีอยู;ในอํานาจหน/าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ว;ากระทําความผิดร;วมกับบุคคลซึ่งมิใช;เจ/าหน/าท่ีของรัฐ แต;เป4นบุคคลซึ่งอยู;ในอํานาจหน/าท่ีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓) เร่ืองกล;าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ/งให/ส;งให/คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณา 

ในกรณีเร่ืองกล;าวหาตาม (๓) ถ/าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได/ดําเนินการไต;สวน
ข/อเท็จจริงไว/แล/ว ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส;งสํานวนการไต;สวนข/อเท็จจริงให/คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด/วย  ท้ังน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือสํานวนการไต;สวนข/อเท็จจริงดังกล;าวเป4นสํานวนการไต;สวน
ข/อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการป องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
จะดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงใหม;ก็ได/ 

 
มาตรา ๒๖  ห/ามมิให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรือพิจารณาเร่ือง ดังต;อไปน้ี 
(๑) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว/พิจารณาหรือได/วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล/ว 
(๒) เ ร่ือง ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได/ วิ นิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล/ว และไม; มี

พยานหลักฐานใหม;ซึ่งเป4นสาระสําคัญแห;งคดี 
(๓) เร่ืองท่ีผู/ถูกกล;าวหาถูกฟ องเป4นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ อง

หรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแล/วโดยไม;มีการถอนฟ องหรือท้ิงฟ อง หรือเป4นกรณีท่ีศาลยัง
ไม;ได/วินิจฉัยในเน้ือหาแห;งคดี 

(๔) เร่ืองท่ีผู/ถูกกล;าวหาพ/นจากการเป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐก;อนถูกกล;าวหาเกินกว;าห/า
ป5 

 
มาตรา ๒๗  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม;รับหรือสั่งจําหน;ายเร่ืองท่ีมีลักษณะ

ดังต;อไปน้ีก็ได/ 
(๑) เร่ืองท่ีไม;ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณJแห;งการกระทําท่ีชัดเจนเพียง

พอท่ีจะดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงได/ 
(๒) เร่ืองท่ีล;วงเลยมาแล/วเกินห/าป5นับแต;วันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีมีการกล;าวหาและเป4น

เร่ืองท่ีไม;อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงต;อไปได/ 
(๓) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว;าไม;ใช;เป4นการกระทําผิดวินัยอย;างร/ายแรง 
(๔) เร่ืองท่ีองคJกรบริหารงานบุคคลหรือหน;วยงานของรัฐกําลังพิจารณาอยู;หรือได/

พิจารณาเป4นท่ียุติแล/ว และไม;มีเหตุแสดงให/เห็นว;าการพิจารณาน้ันไม;ชอบ 
 
มาตรา ๒๘  เร่ืองใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม;รับหรือสั่งจําหน;ายตามมาตรา ๒๗ 

(๑) (๒) หรือ (๓) ถ/าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรให/แจ/งผู/บังคับบัญชาของเจ/าหน/าท่ี
ของรัฐผู/ถูกกล;าวหาดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีโดยเร็วและแจ/งผลการดําเนินการให/คณะกรรมการ 
ป.ป.ท ทราบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๒๙  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให/เลขาธิการเป4นผู/พิจารณารับ
หรือไม;รับเร่ืองใดไว/พิจารณาตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ แล/วรายงานให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ทราบ  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีการร/องทุกขJหรือกล;าวโทษต;อพนักงานสอบสวนให/

ดําเนินคดีกับเจ/าหน/าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี อันเน่ืองมาจากการกระทําการทุจริตในภาครัฐ ให/
พนักงานสอบสวนส;งเร่ืองให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีมีการร/องทุกขJหรือ
กล;าวโทษเพ่ือดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงต;อไป ในการน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแจ/งให/พนักงาน
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเสียก;อนและส;งสํานวนการสอบสวนให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะถือว;าสํานวนการสอบสวนดังกล;าวท้ังหมดหรือ
บางส;วนเป4นสํานวนการไต;สวนข/อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็ได/ 

เพ่ือประโยชนJในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงให/สํานักงานตํารวจแห;งชาติ กรม
สอบสวนคดีพิเศษและหน;วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข/องทําความตกลงกับสํานักงาน โดยกําหนดข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติต;าง ๆ รวมถึงการจัดทําสํานวนการสอบสวน การควบคุมตัว การปล;อยช่ัวคราว และการ
ดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือถือปฏิบัติร;วมกัน 

ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดทางอาญาอ่ืนท่ีมิใช;การกระทําการทุจริตในภาครัฐ
รวมอยู;ด/วย และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว;า หากให/พนักงานสอบสวนดําเนินคดีไปตามอํานาจ
หน/าท่ีจะเป4นประโยชนJกว;า จะส;งเร่ืองคืนให/พนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได/รับเร่ือง และขอให/พนักงานสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีต;อไปก็ได/ 
โดยให/นําข้ันตอนและวิธีปฏิบัติต;าง ๆ ท้ังหมดท่ีได/กําหนดไว/ตามวรรคสองมาใช/บังคับโดยอนุโลม และ
ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งจําหน;ายเร่ืองน้ัน ในกรณีน้ีถ/าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะแจ/ง
ผู/บังคับบัญชาของเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหาเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีต;อไปด/วยก็ได/๑๑ 

 
มาตรา ๓๐/๑๑๒  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนได/ส;งเร่ืองให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ตามมาตรา ๓๐ โดยได/มีการควบคุมตัวผู/ถูกกล;าวหาไว/แล/ว ให/พนักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจควบคุมและ
พิจารณาสั่งคําร/องขอปล;อยช่ัวคราวผู/ถูกกล;าวหาท่ีถูกควบคุมตัวน้ันได/เช;นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การปล;อยช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง ให/เป4นไปตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากําหนด 

ในกรณีท่ีจําเป4นต/องควบคุมตัวผู/ ถูกกล;าวหาไว/เ พ่ือประโยชนJในการไต;สวน
ข/อเท็จจริงหรือการฟ องคดี พนักงาน ป.ป.ท. อาจย่ืนคําร/องขอหมายขังผู/ถูกกล;าวหาต;อศาลได/ หาก
กรณีท่ีมีการควบคุมตัวผู/ถูกกล;าวหาไว/ในอํานาจของศาลแล/ว ให/พนักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจขอให/ศาล
ควบคุมตัวผู/ถูกกล;าวหาไว/ได/ต;อไป โดยให/มีอํานาจหน/าท่ีเช;นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพนักงานอัยการ แล/วแต;กรณี 
                                                 

๑๑ มาตรา ๓๐ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๒ มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๓๑  เร่ืองท่ีพนักงานสอบสวนส;งมายังคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา 

๓๐ ถ/าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล/วเห็นว;าเป4นกรณีดังต;อไปน้ี ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส;ง
เร่ืองกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต;อไป 

(๑) เร่ืองท่ีไม;ใช;กรณีตามมาตรา ๒๓ 
(๒) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต/องห/ามมิให/รับหรือพิจารณาตามมาตรา ๒๖ (๑) 

(๒) และ (๓) 
(๓) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต/องห/ามมิให/รับหรือพิจารณาตามมาตรา ๒๖ (๔) 
ในกรณีตาม (๑) และ (๓) ถ/าเป4นเร่ืองท่ีอยู;ในอํานาจหน/าท่ีของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส;งเร่ืองให/คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการต;อไป 
 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแต;งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการไต;

สวนข/อเท็จจริงแทนหรือมอบหมายให/พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ดําเนินการแสวงหา
ข/อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบข/อเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได/ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและระดับและตําแหน;งของผู/ถูกกล;าวหาด/วย 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงต/องแต;งต้ังจากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตยJสุจริตและมี
ความรู/ความสามารถในการปฏิบัติหน/าท่ีน้ัน 

การปฏิบัติหน/าท่ีของคณะอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. 
ตามวรรคหน่ึงให/เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
มาตรา ๓๓๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต;งต้ังบุคคลเป4นท่ีปรึกษาหรือผู/เช่ียวชาญ

เพ่ือให/คําปรึกษาหรือช;วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะอนุกรรมการไต;สวนข/อเท็จจริงหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แล/วแต;กรณี 

การแต;งต้ังท่ีปรึกษาหรือผู/เช่ียวชาญตามวรรคหน่ึง ให/เป4นไปตามหลักเกณฑJและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด โดยให/ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ท่ีปรึกษาหรือผู/เช่ียวชาญ มีสิทธิได/รับค;าตอบแทน ค;าเดินทาง ค;าท่ีพัก และสิทธิ
ประโยชนJอ่ืนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง๑๔ 

 
มาตรา ๓๕  ห/ามมิให/แต;งต้ังบุคคลซึ่งมีเหตุดังต;อไปน้ีเป4นอนุกรรมการ พนักงาน 

ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ในการไต;สวนข/อเท็จจริง 
(๑) ๑๕ รู/เห็นเหตุการณJ หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล;าวหาใน

ฐานะอ่ืนท่ีมิใช;ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. มาก;อน 
                                                 

๑๓ มาตรา ๓๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔ มาตรา ๓๔ วรรคสาม แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการ
ป องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๒) มีส;วนได/เสียในเร่ืองท่ีกล;าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู/กล;าวหาหรือผู/ถูกกล;าวหา 
(๔) เป4นผู/กล;าวหา หรือผู/ถูกกล;าวหา หรือเป4นคู;สมรส บุพการี ผู/สืบสันดานหรือพ่ี

น/องร;วมบิดามารดาหรือร;วมบิดาหรือมารดากับผู/กล;าวหาหรือผู/ถูกกล;าวหา 
(๕) มีความสัมพันธJใกล/ชิดในฐานะญาติ หรือเป4นหุ/นส;วน หรือมีผลประโยชนJร;วมกัน

หรือขัดแย/งกันทางธุรกิจกับผู/กล;าวหาหรือผู/ถูกกล;าวหา 
ผู/มีส;วนได/เสียจะคัดค/านอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ซึ่งมี

เหตุตามวรรคหน่ึงก็ได/ โดยย่ืนคําร/องต;อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย
โดยพลัน ในระหว;างท่ีรอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให/อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. 
หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ซึ่งถูกคัดค/านระงับการปฏิบัติหน/าท่ีไว/พลางก;อน 

 
มาตรา ๓๖  ในการไต;สวนข/อเท็จจริง ให/แจ/งข/อกล;าวหาแก;ผู/ถูกกล;าวหาทราบและ

กําหนดระยะเวลาตามสมควรท่ีผู/ถูกกล;าวหาจะมาช้ีแจงข/อกล;าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนํา
พยานบุคคลมาให/ถ/อยคําประกอบการช้ีแจง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

ในการช้ีแจงข/อกล;าวหาและการให/ถ/อยคํา ผู/ถูกกล;าวหามีสิทธินําทนายความหรือ
บุคคลซึ่งผู/ถูกกล;าวหาไว/วางใจเข/าฟ7งการช้ีแจงหรือให/ถ/อยคําของตนได/ 

 
มาตรา ๓๗  ก;อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว;าเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ใดกระทําการ

ทุจริตในภาครัฐ ถ/าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว;าการท่ีเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหายังอยู;ในตําแหน;ง
หน/าท่ีต;อไป จะเป4นอุปสรรคต;อการไต;สวนข/อเท็จจริง สมควรสั่งพักราชการ พักงานหรือให/พ/นจาก
ตําแหน;งหน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหาน้ันไว/ก;อน ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส;งเร่ืองให/
ผู/บังคับบัญชาของผู/ถูกกล;าวหาดําเนินการสั่งพักราชการ พักงานหรือให/พ/นจากตําแหน;งหน/าท่ี 
แล/วแต;กรณี ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับว;าด/วยการบริหารงานบุคคลท่ีใช/บังคับแก;เจ/าหน/าท่ี
ของรัฐผู/ถูกกล;าวหาน้ัน 

ในกรณีท่ีผู/บังคับบัญชาของเจ/าหน/าท่ีของรัฐไม;เห็นด/วยกับมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ตามวรรคหน่ึง ให/เสนอเร่ืองต;อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน/ารัฐบาลเพ่ือพิจารณา เม่ือ
นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยประการใด ให/ผู/บังคับบัญชาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ในกรณีที่ผลการไต;สวนข/อเท็จจริงปรากฏว;าข/อกล;าวหาเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ันไม;มีมูล 
ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ/งให/ผู/บังคับบัญชาของเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ันทราบภายในเจ็ดวันนับแต;
วันท่ีมีมติ และให/ผู/บังคับบัญชาดําเนินการสั่งให/เจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ันกลับเข/ารับราชการหรือกลับเข/า
ทํางานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับท่ีใช/บังคับแก;เจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ัน 

 
มาตรา ๓๘  ห/ามมิให/กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี 

ป.ป.ท. กระทําการใด ๆ อันเป4นการล;อลวงหรือขู;เข็ญ หรือให/สัญญากับผู/ถูกกล;าวหาหรือพยาน เพ่ือ
จูงใจให/ผู/น้ันให/ถ/อยคําใด ๆ ในเร่ืองท่ีไต;สวนข/อเท็จจริง 

ถ/อยคําใดท่ีได/มาโดยฝ�าฝMนวรรคหน่ึงไม;อาจรับฟ7งเป4นพยานหลักฐานได/ 
 

                                                                                                                                            
๑๕ มาตรา ๓๕ (๑) แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๓๙  เม่ือดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงเสร็จแล/ว ให/จัดทําสํานวนการไต;สวน
ข/อเท็จจริงเสนอต;อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑJที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

เพ่ือประโยชนJแห;งความเป4นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งให/มีการไต;สวน
ข/อเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือไต;สวนข/อเท็จจริงใหม;ก็ได/ 

 
มาตรา ๔๐  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว;าเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ใดกระทําการ

ทุจริตในภาครัฐ และเป4นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให/ประธานกรรมการส;งรายงานและเอกสารท่ีมี
อยู;พร/อมท้ังความเห็นไปยังผู/บังคับบัญชาหรือผู/มีอํานาจแต;งต้ังถอดถอนผู/ถูกกล;าวหาผู/น้ัน เพ่ือ
พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได/มีมติโดยไม;ต/องแต;งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก;ผู/ถูกกล;าวหา ให/ถือว;ารายงาน 
เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป4นสํานวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับว;าด/วยการบริหารงานบุคคลของผู/
ถูกกล;าวหาน้ัน ๆ แล/วแต;กรณี 

สําหรับผู/ถูกกล;าวหาซึ่งไม;มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับเก่ียวกับวินัย เม่ือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว;าผู/ถูกกล;าวหาดังกล;าวได/กระทําผิดในเร่ืองท่ีถูกกล;าวหา ให/ประธาน
กรรมการส;งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู;พร/อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยัง
ผู/บังคับบัญชาหรือผู/มีอํานาจแต;งต้ังถอดถอนเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีต;อไป 

 
มาตรา ๔๑  เม่ือได/รับรายงานตามมาตรา ๔๐ ให/ผู/บังคับบัญชาหรือผู/มีอํานาจ

แต;งต้ังถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีได/รับเร่ืองและให/ผู/บังคับบัญชาหรือผู/มี
อํานาจแต;งต้ังถอดถอนส;งสําเนาคําสั่งลงโทษดังกล;าวไปให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบห/า
วันนับแต;วันท่ีได/ออกคําสั่ง 

 
มาตรา ๔๒  ผู/บังคับบัญชาหรือผู/มีอํานาจแต;งต้ังถอดถอนผู/ใดละเลยไม;ดําเนินการ

ตามมาตรา ๔๑ ให/ถือว;าผู/บังคับบัญชาหรือผู/มีอํานาจแต;งต้ังถอดถอนผู/น้ันกระทําความผิดวินัยหรือ
กฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับว;าด/วยการบริหารงานบุคคลของผู/ถูกกล;าวหาน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีผู/บังคับบัญชาของผู/ถูกกล;าวหาไม;ดําเนินการทางวินัยตาม

มาตรา ๔๑ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว;าการดําเนินการทางวินัยของผู/บังคับบัญชาตามมาตรา 
๔๑ ไม;ถูกต/องหรือไม;เหมาะสมให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให/
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควรหรือในกรณีท่ีจําเป4นคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส;งเร่ือง
ให/คณะกรรมการข/าราชการพลเรือนตามกฎหมายว;าด/วยระเบียบข/าราชการพลเรือน หรือ
คณะกรรมการอ่ืนซึ่งมีหน/าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับว;าด/วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับเจ/าหน/าท่ีของรัฐ หรือคณะกรรมการท่ีทําหน/าท่ีบริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู/สั่ง
แต;งต้ังกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ/างของส;วนราชการ หน;วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล/วแต;
กรณี พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีเพ่ือให/มีการดําเนินการท่ีถูกต/องเหมาะสมต;อไปก็ได/ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๔๔  ผู/ถูกกล;าวหาท่ีถูกลงโทษตามมาตรา ๔๑ จะใช/สิทธิอุทธรณJดุลพินิจใน
การกําหนดโทษของผู/บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข/อบังคับว;าด/วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับผู/ถูกกล;าวหาน้ัน ๆ ก็ได/  ท้ังน้ี ต/องใช/สิทธิดังกล;าวภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีได/รับทราบ
คําสั่งดังกล;าว 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีการกระทําของเจ/าหน/าท่ีของรัฐตามมาตรา ๔๐ เป4นความผิด

ทางอาญาด/วย ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส;งเร่ืองพร/อมท้ังสํานวนการไต;สวนข/อเท็จจริง รายงาน 
เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให/พนักงานอัยการดําเนินคดีต;อไป โดยให/ถือว;าการ
ดําเนินการและสํานวนการไต;สวนข/อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป4นการสอบสวนและสํานวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีความเห็นว;าข/อเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ีได/รับยังไม;สมบูรณJพอท่ีจะดําเนินคดีได/ ให/พนักงานอัยการแจ/งให/
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพ่ือไต;สวนข/อเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยให/ระบุข/อท่ีไม;สมบูรณJน้ันให/ครบถ/วน
ในคราวเดียวกัน ในกรณีจําเป4นคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะร;วมกับอัยการสูงสุดต้ังคณะทํางานร;วมกัน
เพ่ือไต;สวนข/อเท็จจริงเพ่ิมเติมก็ได/ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม;ฟ อง แต;คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยืนยันให/
ฟ อง ให/ส;งเร่ืองให/อัยการสูงสุดวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดให/เป4นท่ีสุด 

บทบัญญัติในมาตราน้ีให/นํามาใช/บังคับในกรณีท่ีพนักงานอัยการย่ืนอุทธรณJ ฎีกา 
หรือถอนฟ อง ถอนอุทธรณJ ถอนฎีกา โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟ องและจําเป4นต/องนําตัวผู/ถูกกล;าวหา

ไปศาลให/แจ/งให/ผู/ถูกกล;าวหามาพบพนักงานอัยการตามเวลาท่ีกําหนดและในกรณีมีความจําเป4นต/อง
จับตัวผู/ถูกกล;าวหา ให/พนักงานอัยการแจ/งพนักงานฝ�ายปกครองหรือตํารวจท่ีมีเขตอํานาจเหนือท/องท่ี
ท่ีผู/ถูกกล;าวหามีภูมิลําเนาหรือท่ีอยู;เป4นผู/ดําเนินการ และเพ่ือการน้ีให/ผู/บังคับบัญชา หรือผู/มีอํานาจ
แต;งต้ังถอดถอนเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหา พนักงานฝ�ายปกครองหรือตํารวจดังกล;าว มีอํานาจร/อง
ขอต;อศาลท่ีมีเขตอํานาจเหนือท/องท่ีน้ันให/ออกหมายจับได/  ท้ังน้ี ให/นําบทบัญญัติเร่ืองการจับ การขัง
และการปล;อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช/บังคับ 

ในกรณีท่ีมีการจับกุม ให/พนักงานฝ�ายปกครองหรือตํารวจส;งตัวผู/ถูกจับพร/อมท้ัง
บันทึกการจับไปยังศาลแล/วแจ/งให/พนักงานอัยการทราบภายในสี่สิบแปดช่ัวโมง 

 
มาตรา ๔๗๑๖  กรณีท่ีผู/ถูกกล;าวหาเป4นบุคคลท่ีอยู;ในอํานาจศาลทหาร ในการ

ดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให/เป4นอํานาจหน/าท่ีของอัยการทหาร ในกรณีเช;นน้ัน
อํานาจของอัยการสูงสุดตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ให/เป4นอํานาจของเจ/ากรมพระธรรมนูญ 

 
มาตรา ๔๘  ในการไต;สวนข/อเท็จจริง ถ/าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบ

ทรัพยJสินและหน้ีสินของเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหา และเป4นกรณีท่ีเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ันต/องย่ืน
                                                 

๑๖ มาตรา ๔๗ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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บัญชีแสดงรายการทรัพยJสินและหน้ีสินไว/ต;อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล/ว ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอ
ความร;วมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให/ส;งบัญชีแสดงรายการทรัพยJสินและหน้ีสินท่ีย่ืนไว/มาให/
ตรวจสอบได/ แต;ถ/าเป4นกรณีท่ีเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหามิได/เป4นผู/ท่ีต/องย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยJสินและหน้ีสินไว/ต;อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจสั่งให/เจ/าหน/าท่ี
ของรัฐผู/น้ันย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยJสินและหน้ีสินของตน คู;สมรส และบุตรท่ียังไม;บรรลุนิติภาวะ
ต;อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดได/ 

ในการไต;สวนตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีเหตุอันควร
สงสัยว;าเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหารํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยJสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติให/ส;งเร่ืองท้ังหมด
พร/อมท้ังสํานวนการไต;สวนและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข/องให/คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตาม
อํานาจหน/าท่ีต;อไป ในกรณีเช;นน้ันคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือเอาสํานวนการไต;สวนข/อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป4นสํานวนการไต;สวนข/อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไต;สวน
ข/อเท็จจริงเพ่ิมเติมด/วยหรือไม;ก็ได/ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต;สวนแล/วเห็นว;าเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ันมิได/รํ่ารวย
ผิดปกติหรือมิได/มีทรัพยJสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ แต;มีกรณีต/องดําเนินการเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส;งเร่ืองคืนให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ี หรือจะไต;
สวนและช้ีมูลตามอํานาจหน/าท่ีของตนต;อไปก็ได/ 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว;าข/อกล;าวหาใดมีมูลนอกจาก

ดําเนินการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แล/ว หากปรากฏว;าเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ถูกกล;าวหาได/อนุมัติ 
อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให/สิทธิประโยชนJหรือการสั่งการใด ๆ แก;บุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเป4น
เหตุให/เสียหายแก;ทางราชการ ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ/งให/หัวหน/าหน;วยงานท่ีเก่ียวข/องพิจารณา
ดําเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให/สิทธิประโยชนJ หรือการสั่ง
การใด ๆ น้ัน ต;อไปด/วย 

 
มาตรา ๕๐  เจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/ใดถูกกล;าวหาว;ากระทําการทุจริตในภาครัฐ และ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว/พิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี แม/ภายหลังเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ันจะ
พ/นจากการเป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐไปแล/วด/วยเหตุอ่ืนไม;เกินห/าป5 นอกจากตาย ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีอํานาจดําเนินการต;อไปได/ แต;ต/องดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในสองป5นับแต;วันท่ีผู/ถูกกล;าวหาน้ัน
พ/นจากการเป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐ หรือวันท่ีมีการกล;าวหาเจ/าหน/าท่ีของรัฐน้ันในกรณีท่ีมีการกล;าวหา
เม่ือเจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/น้ันพ/นจากตําแหน;ง แล/วแต;กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว;าผู/ถูกกล;าวหาตามวรรคหน่ึงกระทําการทุจริต
ในภาครัฐ ให/ผู/บังคับบัญชาหรือผู/มีอํานาจแต;งต้ังถอดถอนผู/ถูกกล;าวหาดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ี
ต;อไปได/เสมือนว;าผู/น้ันยังเป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐ และในกรณีท่ีการกระทําความผิดดังกล;าวเป4นความผิด
ทางอาญาด/วย ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามมาตรา ๔๕ 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๕๑  ให/มีสํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐเป4นส;วนราชการมีฐานะเป4นกรมท่ีไม;สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมี
เลขาธิการเป4นผู/รับผิดชอบข้ึนตรงต;อนายกรัฐมนตรี มีหน/าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานต;อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป4นผู/บังคับบัญชาข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีใน
สํานักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป4นผู/ช;วยสั่งและปฏิบัติราชการ๑๗ 

สํานักงานมีอํานาจหน/าท่ีดังต;อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดท้ังสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกให/การปฏิบัติหน/าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป4นไปอย;างมีประสิทธิภาพ 
(๒) ประสานงานและให/ความร;วมมือกับส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐอ่ืนท่ี

เก่ียวข/องกับการป องกันและแก/ไขป7ญหาการทุจริต 
(๓) ประสานงานและให/ความร;วมมือระหว;างประเทศเก่ียวกับการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
(๔) รวบรวมและเผยแพร;ข/อมูลเก่ียวกับการทุจริต 
(๕) จัดให/มีหรือให/ความร;วมมือกับองคJกรอ่ืนในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู/

เก่ียวกับการป องกันและแก/ไขป7ญหาการทุจริต 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
เพ่ือประโยชนJในการปฏิบัติตามอํานาจหน/าท่ีใน (๓) ให/สํานักงานหารือและทําความ

ตกลงร;วมกันกับสํานักงาน ป.ป.ช. 
 
มาตรา ๕๑/๑๑๘  ให/เลขาธิการเป4นข/าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีนํา

ความกราบบังคมทูลเพ่ือโปรดเกล/าฯ แต;งต้ัง ตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดย
ความเห็นชอบของวุฒิสภา 

ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป4นผู/คัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน;งเลขาธิการ แล/ว
เสนอนายกรัฐมนตรีดําเนินการต;อไป 

ในการคัดเลือกตามวรรคสอง ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. หารือกับคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด/วย 

เพ่ือประโยชนJในการปฏิบัติตามกฎหมายว;าด/วยระเบียบข/าราชการพลเรือนในส;วนท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ให/สํานักงานมีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง 
โดยให/ถือว;าประธานกรรมการมีฐานะเป4นประธานอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง และเลขาธิการ
มีฐานะเป4นรองประธานอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการ

ป องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๘ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๕๒๑๙  ให/พนักงาน ป.ป.ท. เจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. และข/าราชการในสํานักงาน
เป4นผู/ดํารงตําแหน;งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว;าด/วยระเบียบข/าราชการพลเรือน 

ให/พนักงาน ป.ป.ท. และเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ได/รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน;งในทํานอง
เดียวกันกับค;าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน;งพนักงานไต;สวนและผู/ช;วยพนักงานไต;สวนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต  ท้ังน้ี ตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๒/๑๒๐  การแต;งต้ังพนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติน้ี ให/แต;งต้ังจาก

ข/าราชการพลเรือนในสังกัดสํานักงาน ซึ่งดํารงตําแหน;งในระดับไม;ตํ่ากว;าชํานาญการหรือเทียบเท;าข้ึน
ไป และมีคุณสมบัติอย;างใดอย;างหน่ึงดังต;อไปน้ีด/วย 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล;ได/เป4นเนติบัณฑิตตาม
หลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห;งเนติบัณฑิตยสภา และเป4นผู/ท่ีมีความรู/และประสบการณJ
ในการสอบสวนข/อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให/ความเห็นทางกฎหมายไม;น/อยกว;าหกป5 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายและสอบไล;ได/เป4นเนติบัณฑิตตาม
หลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห;งเนติบัณฑิตยสภา และเป4นผู/ท่ีมีความรู/และประสบการณJ
ในการสอบสวนข/อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให/ความเห็นทางกฎหมายไม;น/อยกว;าสี่ป5 

(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย และเป4นผู/ ท่ีมีความรู/และ
ประสบการณJในการสอบสวนข/อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให/ความเห็นทางกฎหมายไม;น/อยกว;า
สองป5 แต;ถ/าสอบไล;ได/เป4นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห;งเนติบัณฑิตย
สภาด/วย ระยะเวลาสองป5ให/ลดเหลือหน่ึงป5 

(๔) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอย;างน/อยสองสาขา หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเป4นผู/ท่ีมีความรู/และ
ประสบการณJในการสอบสวนข/อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให/ความเห็นทางกฎหมายไม;น/อยกว;า
แปดป5 

(๕) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและจะยังประโยชนJ
ต;อการดําเนินการไต;สวนของสํานักงานเป4นอย;างย่ิง และผ;านการอบรมหลักสูตรการไต;สวน  ท้ังน้ี 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด และรับราชการในสํานักงานหรือสํานักงาน ป.ป.ช. มาแล/วไม;
น/อยกว;าระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด ซึ่งต/องไม;น/อยกว;าสี่ป5 

 
มาตรา ๕๓  เพ่ือประโยชนJในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี สํานักงานอาจจัดให/มี

มาตรการคุ/มครองเบ้ืองต/นสําหรับผู/กล;าวหา ผู/เสียหาย ผู/ทําคําร/อง ผู/ร/องทุกขJกล;าวโทษ ผู/ให/ถ/อยคํา
หรือผู/ท่ีแจ/งเบาะแส หรือข/อมูลใดเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือข/อมูลอ่ืนอันเป4นประโยชนJต;อการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
                                                 

๑๙ มาตรา ๕๒ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๐ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว;าคดีใดสมควรให/จัดให/มี
มาตรการคุ/มครองช;วยเหลือแก;บุคคลตามมาตรา ๕๓ ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ/งให/หน;วยงานท่ี
เก่ียวข/องเพ่ือดําเนินการให/มีมาตรการในการคุ/มครองบุคคลดังกล;าว โดยให/ถือว;าบุคคลดังกล;าวเป4น
พยานท่ีมีสิทธิได/รับความคุ/มครองตามกฎหมายว;าด/วยการคุ/มครองพยานในคดีอาญา  ท้ังน้ี ให/
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นด/วยว;าสมควรใช/มาตรการท่ัวไป หรือมาตรการพิเศษตาม
กฎหมายว;าด/วยการคุ/มครองพยานในคดีอาญาสําหรับบุคคลดังกล;าวด/วย 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก;ชีวิต ร;างกาย อนามัย ช่ือเสียง ทรัพยJสิน หรือสิทธิอย;าง
หน่ึงอย;างใดของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือสามี ภริยา ผู/บุพการี ผู/สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธJใกล/ชิดกับบุคคลดังกล;าว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา เน่ืองจากการ
ดําเนินการหรือการให/ถ/อยคํา หรือแจ/งเบาะแส หรือข/อมูลต;อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให/บุคคลน้ันมี
สิทธิย่ืนคําร/องต;อหน;วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอรับค;าตอบแทนเท;าท่ีจําเป4นและสมควรตามกฎหมาย
ว;าด/วยการคุ/มครองพยานในคดีอาญาด/วย 

 
มาตรา ๕๕  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจัดให/มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนJอ่ืนใด

แก;บุคคลตามมาตรา ๕๓ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 
 
มาตรา ๕๖  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐและคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เห็นว;าการดําเนินการหรือให/ถ/อยคํา หรือแจ/งเบาะแสหรือข/อมูลของบุคคลดังกล;าวเป4น
ประโยชนJต;อการป องกันและปราบปรามการทุจริตอย;างย่ิง และสมควรได/รับการยกย;องให/เป4น
แบบอย;างแก;เจ/าหน/าท่ีของรัฐและประชาชนโดยท่ัวไป คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และระดับตําแหน;งให/แก;บุคคลน้ันเป4นกรณีพิเศษก็ได/  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑJ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป4นเจ/าหน/าท่ีของรัฐเม่ือบุคคลน้ันร/องขอ

ต;อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว;าหากยังคงปฏิบัติหน/าท่ีในสังกัดเดิมต;อไป อาจถูกกลั่นแกล/งหรือได/รับการ
ปฏิบัติโดยไม;เป4นธรรม อันเน่ืองจากการกล;าวหาหรือการให/ถ/อยคํา หรือแจ/งเบาะแสหรือข/อมูลน้ัน 
และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล/วเห็นว;ามีเหตุอันควรเช่ือได/ว;าน;าจะมีเหตุดังกล;าว ให/เสนอต;อ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให/ได/รับความคุ/มครองหรือมีมาตรการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรต;อไป 

 
มาตรา ๕๘  บุคคลหรือผู/ถูกกล;าวหารายใดซึ่งมีส;วนเก่ียวข/องในการกระทําผิดกับ

เจ/าหน/าท่ีของรัฐซึ่งเป4นผู/ถูกกล;าวหารายอ่ืน หากได/ให/ถ/อยคําหรือแจ/งเบาะแสหรือข/อมูลอันเป4น
สาระสําคัญในการท่ีจะใช/เป4นพยานในการวินิจฉัยช้ีมูลการกระทําผิดของเจ/าหน/าท่ีของรัฐรายอ่ืนน้ัน 
หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะกันผู/น้ันไว/เป4นพยานโดยไม;ดําเนินคดีก็ได/  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑJ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด 

 
หมวด ๓/๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรการป องกันการทุจริตในภาครัฐ๒๑ 
   

 
มาตรา ๕๘/๑  ในกรณีดังต;อไปน้ี ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรา ๑๗ (๒) โดยเร็ว 
(๑) เ ม่ือปรากฏว;ากฎหมาย กฎ ข/อบังคับ หรือมาตรการใดล/าสมัย ขาด

ประสิทธิภาพหรือขาดการบังคับใช/อย;างท่ัวถึง เป4นช;องทางให/เจ/าหน/าท่ีของรัฐกระทําการทุจริตใน
ภาครัฐ หรือเป4นเหตุให/เจ/าหน/าท่ีของรัฐไม;อาจปฏิบัติหน/าท่ีให/เกิดผลดีต;อราชการได/ 

(๒) เม่ือปรากฏว;าการดําเนินการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม;
บรรลุผล เพราะไม;มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข/อบังคับเก่ียวกับวินัย หรือมาตรการท่ีจําเป4น 

 
มาตรา ๕๘/๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว;า หน;วยงานของรัฐใดมีวิธี

ปฏิบัติหรือการดําเนินงานท่ีเป4นเหตุให/เกิดความเดือดร/อนแก;ผู/ใช/บริการหรือประชาชน และส;อไป
ในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป4นเหตุให/เกิดความเสียหายแก;ทางราชการอย;างร/ายแรง ให/สํานักงานแจ/ง
ให/หัวหน/าหน;วยงานของรัฐน้ันทราบ 

เม่ือได/รับแจ/งตามวรรคหน่ึง หัวหน/าหน;วยงานของรัฐมีหน/าท่ีต/องสั่งการให/มีการ
ตรวจสอบและดําเนินการ แล/วแจ/งผลการดําเนินการให/สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ี
ได/รับแจ/ง หากจะต/องดําเนินการแก/ไขปรับปรุงต/องกําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการแล/วเสร็จให/
สํานักงานทราบด/วย ในกรณีท่ีหัวหน/าหน;วยงานของรัฐน้ันจงใจไม;ดําเนินการหรือดําเนินการไม;แล/ว
เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล;าวโดยไม;มีเหตุอันสมควร ให/คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให/
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีต;อไป 

 
มาตรา ๕๘/๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสํานักงานพบว;าการดําเนิน

โครงการใดมีการกําหนดวงเงินสูงเกินท่ีเป4นจริงหรือไม;คุ/มค;า ให/แจ/งให/สํานักงานการตรวจเงินแผ;นดิน
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีต;อไป 

 
หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 
มาตรา ๕๙  ให/สํานักงานจัดทําบัญชีเร่ืองกล;าวหาเจ/าหน/าท่ีของรัฐท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. รับไว/พิจารณาและผลการดําเนินการ เพ่ือส;งให/สํานักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว;าด/วยการป องกันและปราบปรามการทุจริตทราบ เพ่ือเป4นการประสานงานตาม
ระยะเวลา วิธีการ และรายการท่ีตกลงร;วมกัน 

 

                                                 
๒๑ หมวด ๓/๑ มาตรการป องกันการทุจริตในภาครัฐ มาตรา ๕๘/๑ ถึง มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติหน/าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให/กรรมการ อนุกรรมการ 
พนักงาน ป.ป.ท. และเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. เป4นเจ/าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการดําเนินการไต;สวนข/อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติน้ี ให/กรรมการ อนุกรรมการ 
และพนักงาน ป.ป.ท. เป4นพนักงานฝ�ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู/ใหญ;และเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. เป4น
พนักงานฝ�ายปกครองหรือตํารวจโดยให/มีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เช;นเดียวกับพนักงานสอบสวนด/วย เว/นแต;อํานาจในการจับและคุมขัง ให/แจ/งพนักงานฝ�ายปกครอง
หรือตํารวจเป4นผู/ดําเนินการ 

 
มาตรา ๖๑๒๒  ค;าใช/จ;ายในเร่ืองดังต;อไปน้ี รวมท้ังวิธีการเบิกจ;าย ให/เป4นไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดยได/รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(๑) การไต;สวนข/อเท็จจริง การแสวงหาข/อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน 
(๒) การมาช;วยปฏิบัติของหน;วยงานของรัฐหรือเจ/าหน/าท่ีของหน;วยงานของรัฐตาม

มาตรา ๑๘ (๔) 
(๓) การดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป4นแก;การป องกันและปราบปรามการทุจริตตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๖๑/๑๒๓  ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติน้ี ถ/าผู/ถูกกล;าวหาหรือ

จําเลยหลบหนีไปในระหว;างถูกดําเนินคดีหรือระหว;างการพิจารณาของศาล มิให/นับระยะเวลาท่ีผู/ถูก
กล;าวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเป4นส;วนหน่ึงของอายุความ และเม่ือได/มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให/ลงโทษ
จําเลย ถ/าจําเลยหลบหนีไปในระหว;างต/องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให/ลงโทษ มิให/นําบทบัญญัติแห;ง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ มาใช/บังคับ 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๒  ผู/ใดไม;มาให/ถ/อยคําหรือไม;ส;งเอกสารหรือหลักฐานหรือไม;ดําเนินการใด 

ๆ ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) โดยไม;มีเหตุอันสมควร ต/องระวางโทษจําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม;เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผู/ใดไม;ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ีสั่งตามมาตรา ๔๘ 

ต/องระวางโทษจําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับไม;เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                 
๒๒ มาตรา ๖๑ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓ มาตรา ๖๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๖๔  ผู/ใดเปWดเผยข/อความ ข/อเท็จจริง หรือข/อมูลท่ีได/มาเน่ืองจากการปฏิบัติ
หน/าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมิได/รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. และมิใช;การกระทํา
ตามหน/าท่ีราชการหรือเพ่ือประโยชนJแก;การตรวจสอบหรือไต;สวนข/อเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชนJแก;
ทางราชการหรือประโยชนJสาธารณะ ต/องระวางโทษจําคุกไม;เกินหกเดือน หรือปรับไม;เกินหน่ึงหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ผู/ใด

กระทําการทุจริตในภาครัฐ ต/องระวางโทษเป4นสองเท;าของโทษท่ีกําหนดไว/สําหรับความผิดน้ัน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๖  ให/ดําเนินการแต;งต้ังคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐให/แล/วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต;วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช/บังคับ 
 
มาตรา ๖๗  ให/กระทรวงยุติธรรม สํานักงานป องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณและหน;วยงานท่ีเก่ียวข/องร;วมกันจัดทํา
โครงสร/างสํานักงาน กรอบอัตรากําลังข/าราชการและพนักงานราชการและกําหนดงบประมาณ รวมถึง
การดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป4น เพ่ือรองรับการดําเนินการตามอํานาจหน/าท่ีของสํานักงานป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในสามสิบวันนับแต;วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช/บังคับ 

ในระยะเร่ิมแรก การกําหนดโครงสร/าง อัตรากําลังและงบประมาณตามวรรคหน่ึง
ต/องรองรับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน/าท่ีของสํานักงานป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ในเขตพ้ืนท่ีตามความจําเป4นและเหมาะสมด/วย 

 
 

ผู/รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธJ  จุลานนทJ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป7จจุบันรัฐบาลมีนโยบายสําคัญ
และเร;งด;วนในการป องกันและปราบปรามการทุจริต แต;ยังไม;มีส;วนราชการในส;วนของฝ�ายบริหารท่ีมี
อํานาจหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการป องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ทําให/รัฐบาลไม;
สามารถกํากับดูแลและผลักดันเพ่ือให/การดําเนินการตามนโยบายดังกล;าวเป4นไปอย;างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามเป าหมายท่ีวางไว/ อีกท้ังคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตแห;งชาติซึ่งเป4น
องคJกรอิสระท่ีมีอํานาจในการป องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ/าหน/าท่ีของรัฐมีภารกิจท่ีอยู;ใน
ความรับผิดชอบจํานวนมาก สมควรท่ีจะมีส;วนราชการในฝ�ายบริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ
ด/านนโยบายดังกล;าว และเป4นศูนยJกลางประสานงานกับหน;วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข/องท้ังหมด รวมท้ัง
กําหนดมาตรการต;าง ๆ เพ่ือให/การป องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ�ายบริหารสามารถดําเนินการ
ในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  จึงจําเป4นต/องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙๒๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให/ใช/บังคับต้ังแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป4นต/นไป 
 

มาตรา ๒๓  บรรดาการดําเนินการใด ๆ ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการ
ไต;สวนข/อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ได/กระทําไปตามบทบัญญัติแห;ง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก;อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช/บังคับ ให/เป4นอันใช/ได/ 

 
มาตรา ๒๔  ให/กรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการ

ป องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดํารงตําแหน;งอยู;ในวันก;อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช/บังคับ เป4นกรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๕  ให/เลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการ

ป องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดํารงตําแหน;งอยู;ในวันก;อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช/บังคับ เป4นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๖  ให/ผู/ ดํารงตําแหน;งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ตาม

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู;ใน
วันก;อนวันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใช/ บังคับ เป4นพนักงาน ป.ป.ท. และเจ/าหน/าท่ี ป.ป.ท. ตาม

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน/า ๓๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๗  บรรดาข/อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีออกตามบทบัญญัติแห;ง

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก;อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช/บังคับ และยังมีผลใช/บังคับอยู;ในวันก;อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช/บังคับ ให/
ยังคงมีผลใช/บังคับต;อไปเท;าท่ีไม;ขัดหรือแย/งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว;าจะได/มีข/อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามบทบัญญัติแห;งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ�ายบริหารในการป องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช/บังคับ 

 
มาตรา ๒๘  ให/นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป7จจุบันการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต;สวนข/อเท็จจริงและการดําเนินการล;าช/า และ
ก;อให/เกิดป7ญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม;สอดคล/องกับสภาพการณJและรูปแบบของการทุจริตท่ีมีความ
ซับซ/อนย่ิงข้ึน เพ่ือเป4นการแก/ไขป7ญหาดังกล;าว สมควรปรับปรุงกระบวนการไต;สวนข/อเท็จจริง และ
กําหนดให/เลขาธิการคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังพนักงานและ
เจ/าหน/าท่ีของรัฐของสํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได/ช;วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหน/าท่ีของคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให/
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  นอกจากน้ี ได/มีการปรับปรุงโครงสร/างของคณะกรรมการ
ป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในส;วนของการได/มา องคJประกอบ คุณสมบัติและ
ลักษณะต/องห/าม และการพ/นจากตําแหน;งของคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และกําหนดให/สํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป4นส;วน
ราชการท่ีไม;สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เพ่ือให/มีความเป4นอิสระในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังเพ่ิมเติมมาตรการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลให/การป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชนJแก;ประชาชน  จึงจําเป4นต/องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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สุกัญญา/ผู/จัดทํา 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

พัชรินทรJ/ปรับปรุง 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
กัญฑรัตนJ/เพ่ิมเติม 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 

 
 


