
สรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดย 
กองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
แต่ยังไม่มีส่วนราชการในส่วนของฝ่ายบริหารที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตโดยตรง ท าให้รัฐบาลไม่สามารถก ากับดูแลและผลักดันเพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม               
การทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวนมาก สมควรที่จะมีส่วนราชการในฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการด้านนโยบายดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถด าเนินการ                   
ในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. นิยามที่ส าคัญ (มาตรา ๓) 
๒.๑ ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๒.๒ ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือ

หน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่
ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่   ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

๒.๓ ประพฤติมิชอบ หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

๒.๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

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

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร

อิสระจากการควบคุมหรือก ากับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
(๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        

ในภาครัฐ 
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(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) 
(*นิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔) 
  ๓.๑ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ และมีอ านาจออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการ                
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๓.๒ ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจออกระเบียบและประกาศกับแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

๔. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (มาตรา ๕ – มาตรา ๒๒) 
๔.๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.                        

ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกห้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และ                     
มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นเลขานุการ   

๔.๒ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ป.ป.ท. ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม                  
องค์กรละ ๕ คน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก ซ่ึงประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการ ให้ได้จ านวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง 

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมเลือกกันเองเพ่ือเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้
คณะกรรมการคัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

๔.๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
(ก) คุณสมบัติ  

(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๒) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๕)  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสู งสุ ด 

ผู้พิพากษาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่ง            
ไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่า
อธิบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ 

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

ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

(ค)  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้อง 
(๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหา       

ผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
๔.๔ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้ง

ใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
๔.๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 
(๕) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระท าการทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น

ผิดปกติหรือร่ ารวยผิดปกติ หรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ              
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริต 

(๖) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก 
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

๔.๖  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             

ในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก ากับดูแลส านักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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(๓) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๔) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 
ซึ่งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๕) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๖) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพ่ือฟ้อง

คดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๗) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อ                  

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

๕. การไต่สวนข้อเท็จจริง (มาตรา ๒๓ - มาตรา ๕๐) 
๕.๑ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

(๑) เมื่อได้รับการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท า
การทุจริตในภาครัฐ 

(๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ 
(๓) เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐ 
(๔) เมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือ

ผู้สนับสนุนด้วย 
(*ภายหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้มีการใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส านักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงมี
อ านาจด าเนินการเฉพาะเรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเท่านั้น) 

๕.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง   

๕.๓ ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วน าเสนอส านวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พิจารณาต่อไป  

๕.๔ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกล่าวหาที่รับไว้ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการต่อไป 

(๑)  เรื่ องกล่าวหาบุคคลซึ่ งมิ ใช่ เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ  แต่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๒) เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.                 
ว่ากระท าความผิดร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๓) เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 
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๕.๕ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรือพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว 
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐาน

ใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งคดี 
(๓) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้อง

หรือพิพากษาหรือมีค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้
วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี 

(๔)  เรื่ องที่ ผู้ ถู กกล่ าวหาพ้นจากการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐก่ อนถู กกล่ าวหา                                                   
เกินกว่าห้าปี 

๕.๖ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รับหรือสั่งจ าหน่ายเรื่องท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็ได้ 
(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณ์แห่งการกระท าที่ชัดเจนเพียงพอ               

ที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 
(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาและเป็น

เรื่องท่ีไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 
(๓) เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าไม่ใช่เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) เรื่องที่องค์กรบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐก าลังพิจารณาอยู่หรือได้

พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว และไม่มีเหตุแสดงให้เห็นว่าการพิจารณานั้นไม่ชอบ 
๕.๗  ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ อันเนื่องมาจากการกระท าการทุจริตในภาครัฐ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  

ในกรณีที่มีการกระท าความผิดทางอาญาอ่ืนที่มิใช่การกระท าการทุจริตในภาครัฐรวมอยู่ด้วย 
และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หากให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีไปตามอ านาจหน้าที่จะเป็นประโยชน์
กว่า จะส่งเรื่องคืนให้พนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่อง และ
ขอให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปก็ได้ 

๕.๘  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยได้มีการควบคุมตัว 
ผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจควบคุมและพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา
ที่ถูกควบคุมตัวนั้นได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  รวมทั้ง               
อาจยื่นค าร้องขอหมายขงัผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลได้  

๕.๙  เรื่องที่พนักงานสอบสวนส่งมายังคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวน                    
เพ่ือด 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 
(*ภายหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้มีการใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดฐาน
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ทุจริตต่อหน้าที่ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส านักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงไม่ได้ส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้ว) 

๕.๑๐  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แทนหรือมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด าเนินการแสวงหาข้อมูลและรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได้ 

๕.๑๑  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เ ชี่ยวชาญเพ่ือให้
ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือด าเนินการอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แล้วแต่กรณี 

๕.๑๒  ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอ่ืน 
ที่มิใช่ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาก่อน 

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

ร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ

ขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึ่งมีเหตุ

ตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
๕.๑๓ ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ 

ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไป จะเป็น
อุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
ด าเนินการสั่งพักราชการ พักงานหรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ก็ได้ 

๕.๑๔ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ 
และเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด                   
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก 

๕.๑๕  เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ถอดถอนส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้              
ออกค าสั่ง 

๕.๑๖ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการสั่งลงโทษตามมติ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระท าความผิดวินัยหรือ
กฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ 

๕.๑๗ ผู้ถูกกล่าวหาที่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการก าหนดโทษของผู้บังคับบัญชา
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ได้ภายในสามสิบวัน               
นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าว 



๗ 
 

๕.๑๘  ในกรณีที่การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นความผิดทางอาญาด้วยให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ส่งเรื่องพร้อมทั้งส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคด ี

๕.๑๙  กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร ในการด าเนินคดีอาญา                      
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอัยการทหาร  

๕.๒๐  ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบทรัพย์สิน               
และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ ป.ป.ท. สามารถขอความร่วมมือจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้มาให้ตรวจสอบ หรือมีอ านาจสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๕.๒๑  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให้สิทธิประโยชน์หรือการสั่งการใด ๆ แก่บุคคลใด                            
โดยมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให้สิทธิ
ประโยชน์ หรือการสั่งการใด ๆ นั้น ต่อไปด้วย 

๕.๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตในภาครัฐ และคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติรับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ แม้ภายหลังเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐไปแล้วด้วยเหตุอ่ืนไม่เกินห้าปี นอกจากตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจด าเนินการต่อไปได้                
แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
วันที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นในกรณีที่มีการกล่าวหาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 
แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวกระท าการทุจริตในภาครัฐ                 
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปได้เสมือนว่า                
ผู้นั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๖. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (มาตรา ๕๑ - มาตรา ๕๘) 
๖.๑  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการ              

มีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรง     
ต่อนายกรัฐมนตรี 

๖.๒ ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เก่ียวข้อง

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
(๔) ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส รวมทั้งเสริมสร้าง
ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
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(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 
(๖) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน หรือตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
๖.๓ ในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส รวมทั้งเสริมสร้าง
ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ รอง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย 
ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เกินสี่คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ  

๖.๔  ให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และข้าราชการในส านักงานเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งในท านองเดียวกัน
กับค่าตอบแทนพิเศษประจ าต าแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

๖.๕ การแต่งตั้งพนักงาน ป.ป.ท. ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสังกัดส านักงาน                   
ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับไม่ต่ ากว่าช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนด                              
ในพระราชบัญญัตินี้ 

๖.๖  ส านักงานอาจจัดให้มีมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นส าหรับผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท า                
ค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือ
ข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  หรืออาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลดังกล่าว 

๖.๗  ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด าเนินการหรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลของบุคคลใดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างยิ่ง และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับต าแหน่งให้แก่
บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้   

๖.๘  ในกรณีผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแส ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถยื่นค าร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่                    
ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือ                 
การให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควร  
เชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว สามารถเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครอง                             
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

๖.๙  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หากได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานในการวินิจฉัยชี้มูล              
การกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้   



๙ 
 

๗. มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครฐั (มาตรา ๕๘/๑ – มาตรา ๕๘/๓) 
๗.๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ              
เมื่อปรากฏว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพหรือขาดการบังคับใช้
อย่างทั่วถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้ 

(๒) การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่บรรลุผล เพราะไม่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัย หรือมาตรการที่จ าเป็น 

๗.๒ ให้ส านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข                     
เมื่อความปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการด าเนินงานที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ 

(๒) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน   ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  ก าหนด 

(๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
ในกรณีตาม (๑) ให้ส านักงานแจ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ                           

เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและด าเนินการ 

แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต้องก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ส านักงานทราบด้วย  

๗.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส านักงานพบว่าการด าเนินโครงการใดมีการ
ก าหนดวงเงินสูงเกินที่เป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป 

๘. เบ็ดเตล็ด   
๘.๑ ให้ส านักงานจัดท าบัญชีเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับไว้

พิจารณาและผลการด าเนินการ เพ่ือส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ              
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๘.๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. 
และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และ
พนักงาน ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่  และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นพนักงาน                      
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยให้มีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนด้วย เว้นแต่อ านาจในการจับและคุมขัง ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ 

๘.๓ ในการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไป               
ในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล ไม่ให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย
หลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไป
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ในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ ไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ มาใช้
บังคับ 

๙. บทก าหนดโทษ 
๙.๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือไม่ด าเนินการใด ๆ ตามมาตรา 

๑๘ (๑) และ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๙.๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่สั่งตามมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๙.๓ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. และมิใช่การกระท าตามหน้าที่ราชการหรือ
เพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์
สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๙.๔ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผู้ใดกระท าการทุจริต
ในภาครัฐ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 
หมายเหตุ 
 ๑. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑                 
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     ๑.๑  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  โดยที่ปัจจุบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
และการด าเนินการล่าช้า และก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และรูปแบบของการทุจริต
ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรปรับปรุงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง และ
ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่
ของรัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุน                
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริตในภาครัฐ ในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
     ๑.๒ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
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รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ สมควร
ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพ่ือ
รองรับอ านาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวที่จะก าหนดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งเพ่ิมเติมมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกกันไว้เป็นพยาน 
และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
---------------------------------------- 

ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมายเป็น
ส าคัญ 
  
 
 

  
  
  
  
 


