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วิสัยทัศน์

“ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”
 
พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชน ปลูกฝังจิตส�านึกต่อต้านการทุจริต 
3. ก�ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล
 
ค่านิยมร่วม PACC :  (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)

P : Proactive = ท�างานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
A : Accurate = ท�างานด้วยความถูกต้อง
C : Clear = ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม
C : Challenge = กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ของหน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลูกจิตส�านึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน 
 ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4   เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
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1ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125/ตอนที่ 21 ก/หน้า 1/24 มกราคม 2551

พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551”

พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เว้นแต่บทบัญญัติ ในหมวด 2 การไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อ 
พ้นก�าหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 1 

มาตรา 2 1

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
 โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั 
และปราบปรามการทจุรติ
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบคุคลซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 40 
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 56 และมาตรา 62 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและ
ยนิยอมของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้

พระราชบญัญตั ิ
มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

พ.ศ. 2551

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2551  

เป็นปีที ่63 ในรัชกาลปัจจุบนั
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มาตรา 3 

2 “ทุจริตต่อหน้าที่” 
หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต�าแหน่ง 
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ ์
ที่อาจท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่า มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต�าแหน่ง 
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท�า 
การอันเป็นความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด 
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือตามกฎหมายอื่น

3 “ประพฤติมิชอบ” 
หมายความว่า ใช้อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็น 
การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตร ี
ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน 
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

4 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” 
หมายความว่า คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในพระร�ชบัญญัตินี้

1 “ทุจริตในภาครัฐ” 
หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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5 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้

6 “ผู้กล่าวหา” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการ 
กระท�าการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หรือได้พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และได้กล่าวหาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ 

(1) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(3) พนักงานอัยการ

(4) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระจากการควบคุม 

หรือก�ากับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 
(6) เจ้าหน้าที่ของรัฐในส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(7) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าความผิดในลักษณะที ่

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด�าเนินการ 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

(8) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระท�าความผิดกับบุคคลตาม  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)
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8 “ไต่สวนข้อเท็จจริง” 
หมายความว่า แสวงหา รวบรวม และการด�าเนินการอื่นใด  
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ 
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

9 “กรรมการ” 
หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ และให้หมายความรวมถึง 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐด้วย

10 “พนักงาน ป.ป.ท.” 
หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการ
พลเรือน ซึ่งด�ารงต�าแหน่งในระดับไม่ต�่ากว่าหัวหน้างาน 
หรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

7 “ผู้ถูกกล่าวหา”
หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าได้กระท�าการทุจริตในภาครัฐอันเป็นมูล 
ที่จะน�าไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึง 
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าดังกล่าวด้วย
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11 “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้ง 

จากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการ 
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

12 “ส�านักงาน” 
หมายความว่า ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

13 “เลขาธิการ” 
หมายความว่า เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปราม  

การทุจริตในภาครัฐ

14 “รองเลขาธิการ” 
หมายความว่า รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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มาตรา 4 

ให้ประธานกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐมีอ�านาจออกระเบียบ
และประกาศกับแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบและประกาศ 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

ที่มีผลเป็นการทั่วไป 
เมื่อได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้

2มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ให้นายกรัฐมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบและประกาศ
เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 2 
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มาตรา 5 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการและ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้ง
ข้าราชการในส�านักงานจ�านวน 
ไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มิให้น�าบทบัญญัติในมาตรา 6  
มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10  
มาใช้บังคับกับเลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ที่เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

3มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

หมวด 1
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยย่อว ่า  
“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอื่น 
อกี 5 คน ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามมาตรา 5/1 และมเีลขาธกิารคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตเิป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง3
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มาตรา 5/14 
 

ในการสรรหากรรมการ ให้คณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิสรรหาและเสนอรายช่ือ 
บคุคลผูม้คีณุสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 
และมาตรา 7 (4) องค์กรละ 5 คนภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่มีเหตุท�าให้ต้องมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก ส�าหรับกรณีที่เป็น 
การสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง  
ให้องค์กรดังกล่าวแต่ละองค์กรเสนอรายช่ือเท่าจ�านวน
กรรมการที่ว่างลง

ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เป็นกรรมการคัดเลือก โดยให้เลือกกันเองเป็นประธาน

กรรมการคัดเลือกคนหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งใด
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ท�าการแทน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนั้น 
ท�าหน้าที่กรรมการคัดเลือกแทน

ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือก 
บุคคลเป็นกรรมการจากรายชื่อบุคคลตาม (1)  
ให้ได้จ�านวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง

4มาตรา 5/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

1

2

3

เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรห�และคัดเลือกกรรมก�ร 
ให้ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
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ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคล 
ได้ไม่ครบจ�านวนตาม (3) ให้แจ้งให้องค์กรตาม (1) 
แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจ�านวน 
เท่ากับจ�านวนกรรมการที่ยังขาดอยู่ภายใน 30 วัน  
นบัแต่วนัทีม่กีารคดัเลือกบคุคลได้ไม่ครบจ�านวนดงักล่าว 
และให้คณะกรรมการคัดเลือกด�าเนินการคัดเลือก 
เพิ่มเติมตาม (3) เป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่มี 
การคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการไว้แล้ว

เมือ่ได้มกีารคดัเลอืกบคุคลเป็นกรรมการครบจ�านวนแล้ว 
ให้ผู ้ได ้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมเลือกกันเอง 
เพื่อเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้คณะกรรมการ
คัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการพร้อมเอกสารหลกัฐานตามมาตรา 7 วรรคสอง 
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลือกกรรมการตาม (3) และ (4) 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก�าหนด

4

5
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มาตรา 6 
 
 

1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ 

2 มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต

 3 มีสัญชาติไทย

 4 มีอายุไม่ต�่ากว่า 45 ปี

5 เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้พิพากษาซึ่งด�ารง 
ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
รองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางบริหารในหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
ศาสตราจารย์

กรรมก�รต้อง (ก) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้�ม ดังต่อไปนี้ 

1 เป็นผู้มีต�าแหน่ง 
ในพรรคการเมือง 

2 วิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

3 เป็นภิกษุ
สามเณร นักพรต 
หรือนักบวช 

4 ต้องคุมขังอยู่
โดยหมายของศาล
หรือโดยค�าสั่ง 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 5 ติดยาเสพติดให้โทษ 

6 เป็นบุคคลล้มละลาย

8 เคยถกูไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออกจากราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ

9 เคยต้องค�าพิพากษาหรือ
ค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร�่ารวยผิดปกติหรือ 
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

10 เคยถูกวุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง

7 ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก  
แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือ 
มีการรอการลงโทษ หรือเคย 
ได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพิพากษา 
อันถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต ่
ในความผิดที่ได้กระท�า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา 7 

1 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา 
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

2 ไม่ด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือองค์การที่ด�าเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

3 ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

4 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

5 ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐัตามพระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

5มาตรา 7 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รต้อง

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงในวันท่ีได้รับ 
การคัดเลือก ถ้าผู้นั้นแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากต�าแหน่งตาม (1) (2) หรือ (5)  
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเช่ือได้ว่าตนเลิกประกอบวิชาชพีอิสระตาม (3) แล้ว ท้ังน้ี ภายใน 
30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกด�าเนินการต่อไปได้  
ถ้าผูน้ั้นมไิด้แสดงหลักฐานดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ให้ถอืว่าบุคคลนัน้ไม่ได้รบั
การคดัเลือกและให้คณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกใหม่โดยจะพิจารณาจากรายชือ่
บุคคลท่ีมีการเสนอไว้แล้วตามมาตรา 5/1 (1) หรือจะขอให้องค์กรตามมาตรา 5/1 (1)  
เสนอรายชือ่บุคคลใหม่ก็ได้ โดยให้น�าบทบัญญติัมาตรา 5/1 (4) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม5
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กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี 
ผู้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รบัแต่งตัง้ใหม่อกีได้  
แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระตดิต่อกนั

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
แต่ยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ให้กรรมการนัน้ 
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะได้แต่งตัง้กรรมการใหม่

1 ตาย 2 มีอายุ
ครบ 75 ปี

3 ลาออก 4 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ต้องห้ามตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7

5 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระท�าการทุจรติต่อหน้าท่ี หรือมีทรพัย์สินเพิ่มขึ้น 
ผิดปกติหรือร�า่รวยผดิปกติ หรือจงใจไม่ย่ืนบัญชแีสดงรายการทรพัย์สินและหน้ีสิน 
และเอกสารประกอบ หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนีสิ้นและเอกสารประกอบ 
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงทีค่วรแจ้งให้ทราบตามพระราชบญัญติั
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6 คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย  
หรือหย่อนความสามารถ

มาตรา 9 6 

6มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการ 
ของฝ่ายบริหารในการป้องและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มาตรา 8 

นอกจ�กก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ กรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ

ในกรณมีีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดต้องพ้นจากต�าแหน่งตาม (4)  
หรือไม่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้วินิจฉัย

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้น�าความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส�ำนักงำน ป.ป.ท.)
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มาตรา 107 

ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้
ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ประกอบด้วยกรรมการ 
เท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการ 
เหลืออยู่ไม่ถึง 5 คน

ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจาก
ต�าแหน่งให้กรรมการที่เหลืออยู ่
เลือกกรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่ประธาน
กรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธาน
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
และให้น�าบทบัญญัติมาตรา (5/1) (5)  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 11 
ให้ถอืว่ากรรมการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดให้ 
ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้ สินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

มาตรา 12 
การประชมุของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ต้องมกีรรมการมาประชมุ ไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดเท่า
ทีม่อียู ่จงึจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณทีีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระและยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่าง 

7มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 | 20 |
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มาตรา 13

มาตรา 14 
ประธานกรรมการมีอ�านาจหน้าทีด่�าเนนิการประชมุ 

และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุมให้ประธาน
กรรมการมอี�านาจออกค�าสัง่ใด ๆ ตามความจ�าเป็นได้ 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการ
คนหนึง่ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในทีป่ระชมุ

มาตรา 15 
การลงมตขิองทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงข้างมากของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่  ไม ่ว ่าเป ็นการลงมต ิ
ในการวินิจฉัยหรือให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบญัญตันิี้

กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด

การประชุมให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก�าหนด

การนัดประชุมต้องท�าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการ 
ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นแต่กรรมการ 
นั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวน้ี 
จะท�าหนงัสอืแจ้งนดัเฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้มาประชมุกไ็ด้

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น�ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุ
จ�าเป็นเร่งด่วนซ่ึงประธานกรรมการจะนดัประชุมเป็นอย่างอืน่กไ็ด้
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มาตรา 16 
ในการประชมุต้องมรีายงานการประชมุเป็นหนงัสือ

ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้ง 
พร ้อมทั้งเหตุผลไว ้ในรายงานการประชุมและ 
ถ ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้ง 
เป็นหนงัสอืกใ็ห้บนัทกึไว้ด้วย 

มาตรา 17 
1 เสนอนโยบาย มาตรการ 
และแผนพฒันาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ในภาครฐัต่อคณะรฐัมนตรี

4 ไต่สวนข้อเท็จจริงและ 
ชี้มูลเกี่ยวกับการกระท�า 
การทุจริตในภาครัฐ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่อด�าเนินการตามที ่
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มอบหมาย

2 เสนอแนะและให้ค�าปรึกษา
แก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบงัคบั หรือมาตรการต่าง ๆ   
เพื่อป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 5 ไต่สวนข้อเท็จจริง 

และสรปุส�านวนพร้อมท้ัง
ความเห็นส่งพนักงาน
อัยการเพื่อฟ้องคดอีาญา
ต่อเจ้าหน้าท่ีของรฐั

3 เสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในการก�าหนดต�าแหน่ง
ของเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
ซึง่ต้องย่ืนบัญชแีสดงรายการ
ทรพัย์สินและหน้ีสิน 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

6 จัดท�ารายงานผลการ
ปฏบิติังานประจ�าปีเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบด้วย

8 ปฏบัิตกิารอ่ืนตาม 
พระราชบัญญติัน้ีหรือการ
อ่ืนใดเก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ในภาครฐัตามท่ีคณะรฐัมนตร ี
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย

ให้คณะกรรมก�ร ป.ป.ท. มีอำ�น�จหน้�ที่ ดังต่อไปนี้ 

ตามพระราชบัญญติั
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
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มาตรา 18

1 มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้
สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�า 
ส่งค�าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวน
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

2 มีหนังสือสอบถามหรือเรียก 
บุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค�า ส่งค�าชีแ้จง
เป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร 
หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวน 
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

3 ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจ 
ออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน 
สถานที่ท�าการหรือสถานที่อื่นใด 
รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ 
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลา 
ที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ 
ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน 
หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซึง่เก่ียวข้อง 
กับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง 
และหากยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ในเวลาดงักล่าว ให้สามารถด�าเนินการ  
ต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

4 ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความช่วยเหลือสนับสนนุหรือเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม  
โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามที่
ขอได้ตามสมควรแก่กรณี 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 17 (4) และ (5) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอี�านาจดงัต่อไปนีด้้วย

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมาย
ให้อนุกรรมการพนักงาน ป.ป.ท. 
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด�าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งแทนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด
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เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแจ้งให้
หน่วยงานใดด�าเนินการจัดให้
ก ร ร ม ก า ร  เ ล ข า ธิ ก า ร ห รื อ
อนกุรรมการหรอืพนกังาน ป.ป.ท. 
ซึ่ งได ้รับมอบหมายให ้ไต ่สวน 
ข้อเท็จจริง เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู ้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่ม ี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเก่ียวข้อง 
ในเรื่องที่กล่าวหาเพื่อประโยชน์ 
ในการไต ่สวนข้อเท็จจริงหรือ 
เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ทีก่รรมการ เลขาธกิาร อนกุรรมการ
หรือพนกังาน ป.ป.ท. จะขอเข้าถงึ
ข ้อมูลของหน ่วยงานใดตาม 
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด  
แต ่ต ้องอยู ่ภายใต ้บั งคับของ
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกีย่วกับการคุม้ครองข้อมลูข่าวสาร
ของหน่วยงานนัน้

มาตรา 21
ในกรณทีีก่รรมการผูใ้ดถกูกล่าวหาต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ว่ากระท�าการทุจริตต่อหน้าที่หรือร�่ารวย 
ผิดปกติหรือมีทรัพย ์ สิน เพิ่ มขึ้ น ผิดปกติและ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตริบัค�ากล่าวหาไว้ด�าเนนิการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูน้ัน้ต่อไป
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด  
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก�าหนดให้กรรมการ 
ผูน้ัน้ยตุกิารปฏิบตัหิน้าท่ีไว้ก่อนได้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าค�ากล่าวหา 
ไม่มีมูลความผิดให้กรรมการที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามวรรคหนึง่มสิีทธไิด้รบัเงนิเดอืน เงนิประจ�าต�าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นในระหว่างที่ยุต ิ
การปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็จ�านวน

8มาตรา 19 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญติัมาตรการของฝ่ายบรหิาร 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มาตรา 19 8 
ในกรณีท่ีกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.  
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผู ้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว ่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. อาจมมีติมใิห้ผูน้ัน้เข้าร่วมด�าเนนิการไต่สวน 
ข้อเท็จจรงิ พจิารณา หรอืวนิจิฉัย
เ รื่องนั้น  แล ้วแต ่กรณี  ทั้ งนี้  
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไข
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

มาตรา 20 
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มาตรา 22 
ให้กรรมการได้รบัเงนิเดอืน เงนิประจ�าต�าแหน่ง และประโยชน์ 

ตอบแทนอย่างอืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ให้กรรมการโดยต�าแหน่งได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งและ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ตามระเบยีบท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนด 
ให้อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทน 

อย่างอืน่ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด

หมวด 2
การไต่สวนข้อเท็จจริง

มาตรา 23 

1 เมื่อได้รับการกล่าวหาตามมาตรา 24

2 เม่ือมีเหตอัุนควรสงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้ใดกระท�าการทจุริตในภาครฐั

3 เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา 30 

4 เมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เพื่อด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

ภายใต้บังคับมาตรา 25 และมาตรา 26 เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ด�าเนินการไต่สวนข้อเทจ็จรงิโดยเรว็ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

บทบญัญตัติามวรรคหนึง่ให้ใช้บงัคับกับกรณท่ีีเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรอืบุคคลอืน่ 
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรอืผู้สนบัสนนุด้วย
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มาตรา 23/19 

ก่อนด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิตามมาตรา 23 คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
อาจมอบหมายให้เลขาธกิารด�าเนนิการแสวงหาข้อเทจ็จรงิและรวบรวม
พยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหานั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ 
ต่อการไต่สวนข้อเทจ็จรงิต่อไปก็ได้ ในการน้ี เลขาธกิารอาจมอบหมายให้ 
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. เป็นผู้ด�าเนินการแทนก็ได้  
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

มาตรา 23/210 

9มาตรา 23/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

10มาตรา 23/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าจะรับหรือไม่รับ หรือสั่งจ�าหน่ายเรื่อง 
ตามมาตรา 27 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ 
เรือ่งกล่าวหา

ในการด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิตามมาตรา 23 คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมาย 
ให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วน�าเสนอ 
ส�านวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาตามมาตรา 39 ต่อไป

เลขาธิการอาจมอบหมายให้
พนักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริง ตามวรรคหนึ่งก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
แทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. และการด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของเลขาธิการ 
และพนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เลขาธิการ
มีอ�านาจตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งด้วย
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มาตรา 25 

1 เรื่องกล่าวหาบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ แต่อยู่ในอ�านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

2 เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูใน
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ว่ากระท�าความผิดร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน 
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

3 เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แจ้งให้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 

ในกรณี เ รื่ อ ง กล ่ า วหาตาม  ( 3 )  
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ด�าเนนิการ
ไต่สวนข้อเทจ็จรงิแล้ว ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ส่งส�านวนการไต่สวนข้อเทจ็จริง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย ทั้งนี้  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือส�านวน 
การไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็น
ส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือจะด�าเนินการไต่สวน 
ข้อเท็จจรงิใหม่กไ็ด้

มาตรา 24 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเร่ืองกล่าวหาทีร่บัไว้ดงัต่อไปนี้ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนนิการ ต่อไป

1 ในกรณทีีก่ล่าวหาด้วยวาจาให้พนกังาน
ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. บันทึก 
ค�ากล่าวหาและจัดให้ลงลายมือชือ่ผูก้ล่าวหา 
ในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้ และในกรณ ี
ที่ผู ้กล ่าวหาไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน  
ห้ามไม่ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าท่ี 
ป.ป.ท. เปิดเผยชือ่หรอืทีอ่ยู ่รวมทัง้หลกัฐาน
อืน่ใดทีเ่ป็นการส�าแดงตัวของผูก้ล่าวหา

2 ในกรณทีีก่ล่าวหาเป็นหนงัสอื 
ผู้กล่าวหาจะต้องลงชื่อและที่อยู่
ของตน แต่หากผู้กล่าวหาจะไม่
ลงชื่อและที่อยู ่ของตนต้องระบุ
พฤติการณ์แห่งการกระท�าของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหา 
และพยานหลักฐานเบื้องต้นไว้ให้เพียงพอ 
ทีจ่ะด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิต่อไปได้

การกล่าวหาเจ้าหน้าทีข่องรฐัว่ากระท�าการหรอืเก่ียวข้องกับการ 
กระท�าการทจุรติในภาครฐั จะท�าด้วยวาจาหรอืท�าเป็นหนงัสอืกไ็ด้
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มาตรา 26 
ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
รับหรือพจิารณาเรือ่งดังต่อไปนี ้

1 เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รบัไว้
พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดแล้ว

2 เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ได้วนิจิฉัยเสรจ็เด็ดขาดแล้วและไม่มี
พยานหลักฐานใหม่ซึง่เป็นสาระส�าคญั
แห่งคดี

3 เรื่องทีผู้่ถกูกล่าวหาถกูฟ้องเป็นคดี
อาญาในประเดน็เดียวกนัและศาลประทับ
ฟ้องหรือพิพากษาหรือมีค�าส่ังเสรจ็ 
เดด็ขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือ
ท้ิงฟ้อง หรือเป็นกรณท่ีีศาลยังไม่ได้
วินิจฉัยในเน้ือหาแห่งคดี

4 เรื่องทีผู้่ถกูกล่าวหาพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรฐัก่อนถกูกล่าวหา  
เกินกว่า 5 ปี

มาตรา 27 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รบัหรอื 
สัง่จ�าหน่ายเรือ่งทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนีก้ไ็ด้

1 เรื่องท่ีไม่ระบพุยานหลักฐานหรือระบุ
พฤติการณ์แห่งการกระท�าท่ีชดัเจน 
เพียงพอท่ีจะด�าเนนิการไต่สวนข้อเท็จจริงได้

2 เรื่องท่ีล่วงเลยมาแล้วเกิน 5 ปี นับแต่ 
วนัเกิดเหตุจนถงึวนัท่ีมีการกล่าวหาและ
เป็นเรื่องท่ีไม่อาจหาพยานหลกัฐานเพียงพอ 
ท่ีจะด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

3 เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า
ไม่ใช่เป็นการกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

4 เรื่องท่ีองค์กรบริหารงานบุคคลหรือ
หน่วยงานของรฐัก�าลังพิจารณาอยู่  
หรือได้พิจารณาเป็นท่ียุติแล้ว และไม่มี 
เหตุแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาน้ันไม่ชอบ 

มาตรา 28 
เรื่องใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่รับหรือสั่งจ�าหน่ายตามมาตรา 27 (1) (2) หรือ (3)  
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรให้แจ้งผู ้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู ้ถูกกล่าวหาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่โดยเร็วและแจ้งผลการด�าเนินการ  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
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มาตรา 29 

มาตรา 30 

11มาตรา 30 วรรค 3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับเรื่องใด 
ไว้พิจารณาตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ  
ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้
ด�าเนนิคดกีบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามพระราชบญัญตันิี ้อนัเนือ่งมาจาก
การกระท�าการทุจริตในภาครัฐ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีมกีารร้องทกุข์
หรือกล่าวโทษเพื่อด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ในการนี้  
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการ
สอบสวนเสียก่อนและส่งส�านวนการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะถือว่าส�านวนการสอบสวนดังกล่าวทั้งหมด 
หรือบางส่วนเป็นส�านวนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ท. กไ็ด้

เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิกรมสอบสวน
คดพิีเศษและหน่วยงานอืน่ของรฐัทีเ่ก่ียวข้องท�าความตกลงกบัส�านกังาน โดยก�าหนดขัน้ตอน
และวธิปีฏิบตัต่ิาง ๆ  รวมถงึการจดัท�าส�านวนการสอบสวน การควบคมุตวั การปล่อยชัว่คราว
และการด�าเนนิการอืน่ ๆ เพือ่ถอืปฏบิตัร่ิวมกนั

ในกรณีที่มีการกระท�าความผิดทางอาญาอ่ืนท่ีมิใช่การกระท�าการทุจริตในภาครัฐ  
รวมอยูด้่วยและคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็ว่า หากให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิคดไีปตาม
อ�านาจหน้าทีจ่ะเป็นประโยชน์กว่า จะส่งเรือ่งคนืให้พนกังานสอบสวนภายใน 30 วนันบัแต่
วนัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รบัเรือ่งและขอให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการตามอ�านาจ
หน้าทีต่่อไปก็ได้ โดยให้น�าข้ันตอนและวธีิปฏบิตัต่ิาง ๆ ทัง้หมดทีไ่ด้ก�าหนดไว้ตามวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งจ�าหน่ายเรื่องนั้น ในกรณีนี ้
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็สมควรจะแจ้งผูบ้งัคับบญัชาของเจ้าหน้าทีข่องรฐัผู้ถกูกล่าวหา 
เพือ่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีต่่อไปด้วยก็ได้11
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ตามมาตรา 30 โดยได้มกีารควบคมุตวัผูถ้กูกล่าวหา 
ไว้แล้ว ให้พนกังาน ป.ป.ท. มอี�านาจควบคมุและพจิารณา
สัง่ค�าร้องขอปล่อยชัว่คราวผูถู้กกล่าวหาทีถู่กควบคมุตวันัน้
ได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา

การปล่อยช่ัวคราวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาก�าหนด

12มาตรา 30/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เ ร่ื อ งที่ พนั ก งานสอบสวนส ่ งมายั ง 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา 30  
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว
เหน็ว่าเป็นกรณดัีงต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ส่งเร่ืองกลบัไปยงัพนกังานสอบสวน 
เพื่อด�าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญาต่อไป

1 เรื่องที่ไม่ไช่กรณตีามมาตรา 23

2 เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้
รบัหรือพิจารณาตามมาตรา 26 (1) (2) และ (3)

3 เรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้าม 
มิให้รบัหรือพิจารณาตามมาตรา 26 (4)

ในกรณตีาม (1) และ (3) ถ้าเป็นเรือ่งทีอ่ยใูนอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรือ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาด�าเนนิการต่อไป

ในกรณีที่จ�าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง 
หรอืการฟ้องคดี พนกังาน ป.ป.ท. อาจยืน่ค�าร้องขอหมายขงัผูถ้กูกล่าวหาต่อศาลได้ หากกรณ ี
ทีม่กีารควบคมุตัวผูถ้กูกล่าวหาไว้ในอ�านาจของศาลแล้วให้พนกังาน ป.ป.ท. มอี�านาจขอให้ 
ศาลควบคมุตวัผูถ้กูกล่าวหาไว้ได้ต่อไป โดยให้มีอ�านาจหน้าที ่เช่นเดยีวกับพนกังานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา หรอืพนกังานอัยการ แล้วแต่กรณี

มาตรา 30/112 

มาตรา 31 
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มาตรา 3313 (ยกเลกิ)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ป . ป . ท .  จ ะ แ ต ่ ง ตั้ ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการไต ่สวน 
ข้อเท็จจริงแทนหรือมอบหมายให้พนักงาน 
ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด�าเนินการ
แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได้ 
โดยค� านึ งถึ งความเหมาะสมและระดับ 
และต�าแหน่งของผูถ้กูกล่าวหาด้วย

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ ง 
ต้องแต่งตัง้จากบคุคลซึง่มคีวามซือ่สัตย์
สุจรติและมคีวามรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ 

การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ 
พนกังาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. 
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

13มาตรา 33 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งบุคคล 
เป็นทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ให้ค�าปรกึษา 
หรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ 
คณะอนุกรรมการไต ่สวนข้อเท็จจริง หรือ 
ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มอบหมายแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญตาม
วรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

14มาตรา 34 วรรค 3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มาตรา 32 

มาตรา 34 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด  
โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง
ค ่าที่พัก และสิทธิประโยชน ์อื่น 
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี
โดยความเห็นชอบของกระทรวง  
การคลัง14
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ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุ 
ดั งต ่อไปนี้ เป ็นอนุกรรมการ
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าท่ี 
ป.ป.ท. ในการไต่สวนข้อเทจ็จริง

1 15 รูเ้ห็นเหตุการณ์ หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณา

เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะ

พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. มาก่อน 

2  มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา 

3 มีสาเหตุโกรธเคอืงกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถกูกล่าวหา 

4 เป็นผู้กล่าวหา หรือผู้ถกูกล่าวหา หรือเป็นคูส่มรส 

บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ

ร่วมบิดาหรือมารดากับผูก้ล่าวหาหรือผู้ถกูกล่าวหา

5 มีความสัมพนัธ์ใกล้ชดิในฐานะญาติ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือ 

ขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถกูกล่าวหา

ผู้มีส่วนได้เสียจะคดัค้านอนุกรรมการพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. ซึง่มีเหตุ 

ตามวรรคหนึง่ก็ได้ โดยย่ืนค�าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

วินิจฉัยโดยพลัน ในระหว่างท่ีรอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้อนุกรรมการ 

พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. ซึง่ถกูคดัค้านระงบัการปฏบัิติหน้าท่ีไว้พลางก่อน

15มาตรา 35 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

มาตรา 36 
ในการไต่สวนข้อเทจ็จรงิให้แจ้งข้อกล่าวหา
แก่ผู ้ถูกกล่าวหาทราบและก�าหนด 
ระยะเวลาตามสมควรที่ผู ้ถูกกล่าวหา 
จะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยาน
หลักฐานหรือน�าพยานบุคคลมาให้
ถ ้ อยค� าประกอบการชี้ แจง  ท้ั งนี้  
ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก�าหนด 

ในการชี้ แจงข ้อกล ่าวหาและ 
การให ้ถ ้อยค�าผู ้ถูกกล ่าวหามีสิทธิ 
น�าทนายความ หรือบคุคลซ่ึงผูถ้กูกล่าวหา 
ไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ถ้อยค�า
ของตนได้

มาตรา 35

มาตรา 37
ก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
กระท�าการทุจริตในภาครัฐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ว่าการท่ีเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูถ้กูกล่าวหายงัอยูใ่นต�าแหน่งหน้าที่
ต่อไป จะเป็นอปุสรรคต่อการไต่สวนข้อเทจ็จริง สมควรส่ังพัก
ราชการ พักงานหรือให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาน้ันไว้ก่อน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา ด�าเนินการสั่งพัก
ราชการพักงานหรือให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่แล้วแต่กรณี  
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร 
งานบคุคลทีใ่ช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐผูถ้กูกล่าวหานัน้ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เห็นด้วย
กบัมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามวรรคหนึง่ ให้เสนอเร่ือง
ต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพ่ือพิจารณา  
เมื่อนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยประการใด ให้ผู ้บังคับบัญชา 
ด�าเนนิการไปตามค�าวนิจิฉยันัน้
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ห้ามมใิห้กรรมการ อนกุรรมการ
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
กระท�าการใด ๆ อนัเป็นการล่อลวงหรอืขูเ่ข็ญ 
หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน  
เพื่อจูงใจให้ผู้น้ันให้ถ้อยค�าใด ๆ ในเรื่องท่ี 
ไต่สวนข้อเทจ็จรงิ

 ถ้อยค�าใดท่ีได้มาโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง 
ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลกัฐานได้ 

เมื่อด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว 
ให้จดัท�าส�านวนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิเสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม  
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่ังให้มกีารไต่สวน
ข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิหรอืตัง้คณะอนกุรรมการ
เพือ่ไต่สวนข้อเทจ็จรงิใหม่กไ็ด้

เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท�าการทุจริตในภาครัฐและเป็นกรณีมีมูล 
ความผดิทางวนิยั ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารทีม่อียู ่พร้อมทัง้ความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชา
หรอืผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอนผู้ถกูกล่าวหาผู้นัน้ เพ่ือพจิารณาโทษทางวนัิยตามฐานความผดิ 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนิยัอีก ในการ
พจิารณาโทษทางวนิยัแก่ผูถ้กูกล่าวหา ให้ถอืว่ารายงาน เอกสารและความเหน็ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เป็นส�านวนการสอบสวนทางวินยัของคณะกรรมการสอบสวนวินยัตามกฎหมาย 

ระเบยีบ หรอืข้อบงัคับว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของผู้ถกูกล่าวหานัน้ ๆ แล้วแต่กรณี

 

มาตรา 38 มาตรา 39 

มาตรา 40 

ส�าหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มมีตว่ิาผูถ้กูกล่าวหาดงักล่าวได้กระท�าผิดในเรือ่งท่ีถกูกล่าวหา ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสาร
ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน 
เพือ่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าท่ีต่อไป

ในกรณีท่ีผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีมูล  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันทราบ  
ภายใน 7 วัน นบัแต่วันท่ีมีมติและให้ผู้บงัคับบญัชาด�าเนินการ สัง่ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผูน้ั้น 
กลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าท�างานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ท่ีใช้บงัคับแก่เจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้นัน้
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มาตรา 41 
เมือ่ได้รับรายงานตามมาตรา 40 ให้ผูบ้งัคบั
บัญชาหรือผู ้ มีอ�านาจแต ่งตั้ งถอดถอน
พิจารณาลงโทษภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้
รบัเรือ่งและให้ผูบ้งัคบับัญชาหรือผู้มีอ�านาจ
แต่งตัง้ถอดถอนส่งส�าเนาค�าสัง่ลงโทษดงักล่าว
ไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายใน  
15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้ออกค�าสัง่

มาตรา 42 
ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้ มีอ�านาจแต่งต้ัง
ถอดถอนผู ้ ใดละเลยไม ่ด� า เนินการ 
ตามมาตรา 41 ให้ถือว่าผู ้บังคับบัญชา 
หรือผู ้ มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนผู ้ น้ัน 
กระท� าความผิดวินั ยหรือกฎหมาย 
ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืข้อบงัคับว่าด้วย
การบรหิารงานบคุคลของผูถ้กูกล่าวหานัน้ ๆ

มาตรา 43 
ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาของผู ้ถูกกล่าวหาไม่ด�าเนินการทางวินัย ตามมาตรา 41  
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด�าเนนิการทางวนิยัของผูบ้งัคบับญัชาตามมาตรา 41  
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตร ี
และให ้นายกรัฐมนตรี มีอ�านาจส่ังการตามที่ เห็นสมควรหรือในกรณีที่จ� า เป ็น 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่น 
ซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุมดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัว่าด้วย 
การบรหิารงานบคุคล ส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั หรอืคณะกรรมการทีท่�าหน้าที ่
บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ แล้วแต่กรณ ีพจิารณาด�าเนนิการ
ตามอ�านาจหน้าท่ีเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการท่ีถกูต้องเหมาะสมต่อไปกไ็ด้

มาตรา 44 
ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 41 จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจ 
ในการก�าหนดโทษของผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบั 
ว่าด้วยการบริหารงานบคุคลส�าหรบัผูถ้กูกล่าวหานัน้ ๆ กไ็ด้ ทัง้นี ้ต้องใช้สทิธ ิ
ดงักล่าวภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รบัทราบค�าสัง่ดงักล่าว 

ต้องใช้สิทธิดังกล่าว 

ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ี 

ได้รบัทราบค�าส่ังดงักล่าว
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มาตรา 45 
ในกรณท่ีีการกระท�าของเจ้าหน้าที่
ของรฐัตามมาตรา 40 เป็นความผดิ
ทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ส่งเรือ่งพร้อมทัง้ส�านวนการ
ไต่สวนข้อเทจ็จรงิ รายงาน เอกสาร
และความเห็นของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ให้พนกังานอยัการด�าเนินคดี
ต่อไป โดยให้ถอืว่าการด�าเนนิการ
และส�านวนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการ
สอบสวนและส�านวนการสอบสวน
ของพนกังานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

มาตรา 46 
หรอืต�ารวจดงักล่าวมีอ�านาจร้องขอต่อศาลทีมี่ 
เขตอ�านาจเหนอืท้องทีน่ัน้ให้ออกหมายจบัได้ 
ทั้งนี้ ให้น�าบทบัญญัติเรื่องการจับ การขัง
และการปล่อยตามประมวลกฎหมาย 
วธิพิีจารณาความอาญามาใช้บงัคบั

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค�าสั่งฟ้องและ
จ�าเป็นต้องน�าตวัผูถ้กูกล่าวหาไปศาลให้แจ้ง
ให้ผู ้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานอัยการ 
ตามเวลาทีก่�าหนดและในกรณมีีความจ�าเป็น
ต้องจบัตวัผูถ้กูกล่าวหา ให้พนกังานอยัการ
แจ้งพนกังานฝ่ายปกครอง หรอืต�ารวจ 
ทีม่เีขตอ�านาจเหนอืท้องทีท่ีผู่ถู้กกล่าวหา 
มภีมูลิ�าเนาหรอืทีอ่ยูเ่ป็นผูด้�าเนนิการ
และเพื่อการนี้ให ้ผู ้บังคับบัญชา  
หรือผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอน 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูถ้กูกล่าวหา 
พนักงานฝ่ายปกครอง 

ในกรณีที่มีการจับกุมให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจส่งตัวผู้ถูกจับ
พร้อมทั้งบันทึกการจับไปยังศาล 

แล้วแจ้งให้พนักงานอัยการ
ทราบภายใน 48 ชัว่โมง

ในกรณทีีพ่นกังานอยัการมคีวามเหน็ว่าข้อเทจ็จรงิ 
รายงาน เอกสาร หรือความเห็นของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ท่ีได้รับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด�าเนินคดีได้  
ให้พนกังานอยัการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้ระบุข้อที ่
ไม่สมบรูณ์นัน้ให้ครบถ้วนในคราวเดยีวกนั  ในกรณจี�าเป็น
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะร่วมกับอัยการสูงสุดตัง้ 
คณะท�างานร่วมกนัเพ่ือไต่สวนข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิกไ็ด้

ในกรณีที่พนักงาน อัยการเห็นควรส่ังไม่ฟ้อง  
แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตยินืยนัให้ฟ้อง ให้ส่งเรือ่ง 
ให้อัยการสูงสุดวินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของอัยการสูงสุด 
ให้เป็นทีส่ดุ

บทบัญญัติในมาตราน้ีให้น�ามาใช้บังคับในกรณี 
ที่พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง  
ถอนอทุธรณ์ ถอนฎกีา โดยอนโุลม
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มาตรา 4716 

กรณทีีผู่ถ้กูกล่าวหาเป็นบคุคลทีอ่ยใูนอ�านาจศาลทหาร ในการด�าเนนิคดี
อาญาตามมาตรา 45 และมาตรา 46 ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ 
อยัการทหาร ในกรณเีช่นนัน้อ�านาจของอยัการสงูสดุตามมาตรา 45 
วรรคสาม ให้เป็นอ�านาจของเจ้ากรมพระธรรมนญู

16มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

มาตรา 48 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมิได้ร�่ารวย 
ผิดปกติหรือมิได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ แต่มีกรณีต้องด�าเนินการเกี่ยวกับการทุจริต 
ในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องคืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด�าเนินการ 
ตามอ�านาจหน้าท่ี หรอืจะไต่สวนและช้ีมลูตามอ�านาจหน้าทีข่องตนต่อไปกไ็ด้

ในการไต่สวนข้อเท็จจรงิ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบทรพัย์สินและหนีสิ้น
ของเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูถ้กูกล่าวหา และเป็นกรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัผู้นัน้ต้องยืน่บญัชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
ทีย่ืน่ไว้มาให้ตรวจสอบได้ แต่ถ้าเป็นกรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัผูถ้กูกล่าวหามไิด้เป็นผู้ทีต้่องยืน่
บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มอี�านาจสัง่ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนีสิ้นของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลา 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนดได้ 

ในการไต่สวนตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีเหตุ  
อนัควรสงสยัว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูถ้กูกล่าวหาร�า่รวยผดิปกตหิรอืมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกติ
ให้ส่งเรื่องทั้งหมดพร้อมท้ังส�านวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีต่่อไป ในกรณเีช่นนัน้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะถอืเอาส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส�านวนการไต่สวน 
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไต่สวนข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิด้วยหรอืไม่ก็ได้
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มาตรา 49 
ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตว่ิาข้อกล่าวหาใดมมีลู นอกจาก
ด�าเนินการตามมาตรา 40 หรือมาตรา 44 แล้ว หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผูถ้กูกล่าวหาได้อนมุตั ิอนญุาต ออกเอกสารสทิธ ิให้สทิธิประโยชน์หรอื
การสั่งการใด ๆ แก่บุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเป็นเหตุให้เสียหายแก ่
ทางราชการให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด�าเนนิการสัง่ยกเลกิหรอืเพิกถอน การอนมุตั ิอนญุาต ออกเอกสารสิทธิ 
ให้สทิธปิระโยชน์หรอืการสัง่การใด ๆ นัน้ต่อไปด้วย 

มาตรา 50 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดถกูกล่าวหาว่ากระท�าการทจุรติในภาครฐัและคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มมีตริบัไว้พจิารณาตามพระราชบญัญตันิี้

แม้ภายหลงั เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ั้นจะพ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัไปแล้วด้วยเหตุอืน่ไม่เกนิ 5 ปี นอกจากตาย 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ�านาจด�าเนินการต่อไปได้ 
แต่ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที ่
ผู ้ถูกกล่าวหาน้ันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือวันที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นในกรณีท่ีมี
การกล่าวหาเม่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันพ้นจากต�าแหน่ง 
แล้วแต่กรณี

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีติว่าผู้ถกูกล่าวหา
ตามวรรคหนึง่กระท�าการทจุรติในภาครัฐ ให้ผู้บงัคับบญัชา
หรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาด�าเนินการ
ตามอ�านาจหน้าทีต่่อไปได้เสมอืนว่าผูน้ัน้ยงัเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและในกรณีที่การกระท�าความผิดดังกล่าว 
เป็นความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ด�าเนินการตามมาตรา 45
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หมวด 3 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

มาตรา 51 

1 รบัผิดชอบในงานธรุการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. รวมตลอดทัง้สนบัสนุนและอ�านวย 
ความสะดวกให้การปฏบัิติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

2 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัอ่ืน  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกันและแก้ไข 
ป้ญหาการทุจรติ

3 ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

4 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
การทุจริต

5 จดัให้มีหรือให้ความร่วมมือกับ 
องค์กรอ่ืนในการศกึษาอบรมและพฒันา
ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข 
ป้ญหาการทุจริต

6 ปฏบัิตกิารอ่ืนตามท่ีก�าหนดใน 
พระราชบัญญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน  
หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 

17มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ให้มีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
ภาครัฐเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมท่ีไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรอื ทบวง โดยมเีลขาธกิารเป็นผูร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อนายก
รัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส�านกังานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้าราชการและ 
เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังาน โดยมรีองเลขาธกิารเป็นผูช่้วย สัง่และปฏิบัติราชการ17

ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามอ�านาจ 
หน้าท่ีใน (3) ให้ส�านักงานหารือและท�าความ 
ตกลงร่วมกันกับส�านักงาน ป.ป.ช. 
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เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส�านักงาน ให้ส�านักงานม ี
คณะอนุกรรมการสามัญประจ�ากระทรวง โดยให้ถือว่าประธานกรรมการ 
มีฐานะเป็นประธานอนุกรรมการสามัญประจ�ากระทรวงและเลขาธิการ 
มีฐานะเป็นรองประธานอนุกรรมการสามัญประจ�ากระทรวง

ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูล 
เพือ่โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตามผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยความเหน็ชอบ 
ของวฒุสิภา

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้คัดเลือก
บุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการแล้ว
เสนอนายกรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไป

ในการคัดเลือกตามวรรคสอง  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หารือ 
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย

มาตรา 5219 

ให้พนกังาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท. และข ้าราชการ 
ในส�านักงานเป ็นผู ้ด�ารง
ต� า แหน ่ ง ที่ มี เ ห ตุ พิ เ ศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ข้าราชการพลเรอืน

18มาตรา 51/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
19มาตรา 52 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มาตรา 51/118 

ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. 
ได ้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งในท�านองเดียวกันกับ 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ�าต�าแหน่งพนกังานไต่สวนและผูช่้วย
พนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทัง้นี ้ตามระเบยีบ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 
กระทรวงการคลงั
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การแต่งตั้งพนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน 
ในสังกัดส�านักงาน ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งในระดับไม่ต�่ากว่าช�านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
และมคีณุสมบตัอิย่างใดอย่างหนึง่ ดงัต่อไปนีด้้วย

1 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
ทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของส�านักอบรมศกึษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภาและเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริง
และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น 
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่า 6 ปี

2 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท 
ทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑติ
ตามหลักสูตรของส�านกัอบรมศกึษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภาและเป็นผู้ท่ี
มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ 
ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่า 4 ปี

3 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้และ 
ประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริง 
และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น 
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ถ้าสอบไล่
ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของส�านัก
อบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภาด้วย 
ระยะเวลา 2 ปีให้ลดเหลือ 1 ปี

4 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางกฎหมาย หรือส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 สาขา 
หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและ 
วินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น 
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่า 8 ปี

5 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยัง 
ประโยชน์ต่อการด�าเนินการไต่สวนของส�านักงานเป็นอย่างยิ่งและผ่านการ
อบรมหลักสูตรการไต่สวน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด 
และรับราชการในส�านักงานหรือส�านักงาน ป.ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 4 ปี

มาตรา 52/120 

20มาตรา 52/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559| 40 |
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มาตรา 53 
เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี ้ส�านกังานอาจจดัให้มมีาตรการคุม้ครอง
เบือ้งต้นส�าหรบัผูก้ล่าวหา ผูเ้สยีหาย ผูท้�าค�าร้อง ผูร้้องทกุข์ กล่าวโทษผู้ให้ถ้อยค�าหรอืผู้ท่ีแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐหรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนนิการตามพระราชบญัญติันี ้ทัง้นี ้ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

มาตรา 54 
ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็ว่าคดใีดสมควรให้จดัให้มมีาตรการ
คุม้ครองช่วยเหลอืแก่บคุคลตามมาตรา 53 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
แจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อด�าเนินการให้มีมาตรการในการ
คุม้ครองบคุคลดงักล่าว โดยให้ถอืว่าบคุคลดงักล่าวเป็นพยานทีม่สีทิธิ
ได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดอีาญา 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเหน็ด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทัว่ไป 
หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
ส�าหรับบคุคลดังกล่าวด้วย

ในกรณเีกดิความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย อนามยั ชือ่เสยีง ทรัพย์สนิ หรือสทิธอิย่างหนึง่
อย่างใดของบคุคลตามวรรคหนึง่หรอืสาม ีภรยิา ผู้บพุการ ีผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท�าผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจาก 
การด�าเนินการหรือการให้ถ้อยค�า หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ให้บคุคลนัน้มสีทิธิยืน่ค�าร้องต่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ขอรบัค่าตอบแทนเท่าทีจ่�าเป็น 
และสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดอีาญาด้วย

มาตรา 55 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจัดให้มีรางวัลตอบแทน 
หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่บคุคลตามมาตรา 53 ตามระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด
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มาตรา 56
ในกรณีบุคคลตามมาตรา 53 เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เหน็ว่าการด�าเนนิการหรอืให้ถ้อยค�า หรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อมลู
ของบคุคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
อย่างยิ่ง และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐและประชาชนโดยท่ัวไป คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และระดับต�าแหน่ง 
ให้แก่บคุคลนัน้เป็นกรณพีเิศษก็ได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไข 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี

มาตรา 57 
ในกรณีบุคคลตามมาตรา 53 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อบุคคลนั้น  
ร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ใน 
สงักดัเดมิต่อไป อาจถกูกลัน่แกล้งหรอืได้รบัการปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม  
อนัเนือ่งจากการกล่าวหาหรอืการให้ถ้อยค�า หรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อมลูนัน้
และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาแล้วเหน็ว่ามเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่า
น่าจะมีเหตุดังกล่าวให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
ให้ได้รบัความคุม้ครองหรอืมีมาตรการอืน่ใดตามทีเ่หน็สมควรต่อไป

มาตรา 58 

บคุคลหรือผูถ้กูกล่าวหารายใดซึง่มส่ีวนเกีย่วข้องในการกระท�าผิด  
กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่เป็นผูถ้กูกล่าวหารายอืน่ หากได้ให้ถ้อยค�า
หรือแจ้งเบาะแส หรอืข้อมลูอนัเป็นสาระส�าคญัในการทีจ่ะใช้เป็น
พยานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รายอื่นนั้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะกันผู้นั้น 
ไว ้เป ็นพยานโดยไม่ด�าเนินคดีก็ได ้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์  
วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด
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หมวด 3/1
มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ21

มาตรา 58/1 
ในกรณดีงัต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาด�าเนนิการตามมาตรา 17 (2) โดยเร็ว

1 เมื่อปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ  
หรือมาตรการใดล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพ
หรือขาดการบังคับใช้อย่างทั่วถึงเป็นช่องทาง
ให้เจ้าหน้าท่ีของรฐักระท�าการทุจริตในภาครฐั 
หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้

2 เม่ือปรากฏว่าการด�าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐไม่บรรลุผล เพราะไม่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย หรือ
มาตรการที่จ�าเป็น

มาตรา 58/2 
ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็ว่า หน่วยงานของรฐัใดมวีธิปีฏบิตัหิรอืการด�าเนนิงาน
ที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริต 
ในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงให้ส�านักงาน 
แจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐันัน้ทราบ 

เมือ่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึง่ หวัหน้าหน่วยงานของรฐัมีหน้าท่ีต้องสัง่การให้มี
การตรวจสอบและด�าเนนิการแล้วแจ้งผลการด�าเนนิการให้ส�านกังานทราบภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง หากจะต้องด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุต้องก�าหนด
ระยะเวลาทีจ่ะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ให้ส�านกังานทราบด้วย ในกรณทีีห่วัหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐนั้นจงใจไม่ด�าเนินการหรือด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา 
ดงักล่าวโดยไม่มเีหตอุนัสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรฐัมนตรี 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพือ่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีต่่อไป

21หมวด 3/1 มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ มาตรา 58/1 ถึงมาตรา 58/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัต ิ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 | 43 |
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มาตรา 58/3 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. หรอืส�านกังาน
พบว่าการด�าเนินโครงการใดมีการก�าหนด
วงเงนิสงูเกนิทีเ่ป็นจรงิหรอืไม่คุม้ค่า ให้แจ้งให้
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเพือ่ด�าเนนิการ
ตามอ�านาจหน้าทีต่่อไป

หมวด 4 เบ็ดเตล็ด

มาตรา 59 
ให้ส�านกังานจดัท�าบญัชีเรือ่งกล่าวหาเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. รบัไว้พจิารณา
และผลการด�าเนนิการ เพือ่ส่งให้ส�านกังาน ป.ป.ช. ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติทราบ เพือ่เป็นการประสานงานตามระยะเวลา 
วิธีการและรายการที่ตกลงร่วมกัน

มาตรา 60 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. 
และเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

ในการด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ  
และพนกังาน ป.ป.ท. เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจชัน้ผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท.  
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจโดยให้มีอ�านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย เว้นแต่อ�านาจในการจับและคุมขัง  
ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจเป็นผู้ด�าเนินการ 
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มาตรา 6122 
ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปน้ี รวมท้ังวิธีการเบิกจ่าย  
ให ้ เป ็นไปตามระเบียบส�า นักนายกรัฐมนตร ี
โดยได้รบัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั

1 การไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูลและการรวบรวม
พยานหลักฐาน     

2 การมาช่วยปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่
ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 18 (4)

3 การด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นแก่การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 61/123 

ในการด�า เนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  
ถ้าผู ้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่าง 
ถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  
มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนี 
รวมเป ็นส ่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได ้มี 
ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ลงโทษจ�าเลย ถ้าจ�าเลยหลบหนี 
ไปในระหว่างต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ  
มิให ้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 98 มาใช้บงัคบั

22มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
23มาตรา 61/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 | 45 |
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หมวด 5
บทก�าหนดโทษ

มาตรา 62
 
ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�าหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานหรอืไม่ด�าเนนิการใด ๆ ตามมาตรา 
18 (1) และ (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 6 เดอืน หรอืปรบั
ไม่เกนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

มาตรา 63 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ทีส่ัง่ตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

มาตรา 64 
ผูใ้ดเปิดเผยข้อความ ข้อเทจ็จรงิ หรอืข้อมลูทีไ่ด้มาเนือ่งจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.และมิใช่การกระท�าตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก ่
การตรวจสอบหรอืไต่สวนข้อเท็จจรงิ หรอืเพือ่ประโยชน์แก่ทางราชการ 
หรือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่ 10,000 บาท หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั

มาตรา 65 
กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. 
หรอืเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. ผูใ้ดกระท�าการทจุรติ
ในภาครัฐ ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า 
ของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผดินัน้
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มาตรา 67 ให้กระทรวงยุติธรรม ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครฐั ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงบประมาณและหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ร่วมกนัจดัท�าโครงสร้างส�านกังาน กรอบอตัราก�าลงัข้าราชการและพนกังาน
ราชการและก�าหนดงบประมาณ รวมถึงการด�าเนินการอ่ืนใดอันจ�าเป็น เพื่อรองรับ 
การด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 
ในระยะเริ่มแรก การก�าหนดโครงสร้าง อัตราก�าลังและงบประมาณตามวรรคหนึ่ง 
ต้องรองรับการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นที่ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมด้วย

บทเฉพาะกาล

มาตรา 66 ให้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วัน นบัแต่วันทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์  
นายกรฐัมนตรี

| 47 |

���_FinalPrint1.indd   47 2/13/18   11:46



เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยท่ีปัจจบุนัรฐับาล 
มีนโยบายส�าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แต่ยงัไม่มส่ีวนราชการในส่วนของฝ่ายบรหิารทีม่อี�านาจหน้าท่ีรบัผดิชอบ 
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ท�าให้รัฐบาล 
ไม่สามารถก�ากับดูแลและผลักดันเพื่อให้การด�าเนินการตามนโยบาย 
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  
อีกทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ซึง่เป็นองค์กรอสิระทีม่อี�านาจในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีภารกิจที่อยู ่ในความรับผิดชอบจ�านวนมาก  
สมควรท่ีจะมีส่วนราชการในฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ 
ด้านนโยบายดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให ้
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในฝ่ายบรหิารสามารถด�าเนนิการ  
ในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้อง 
ตราพระราชบญัญตันิี้ 

หมายเหตุ
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พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 24

24ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 38 ก/หน้า 39/29 เมษายน 2559

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
 
มาตรา 23 บรรดาการด�าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้กระท�าไปตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้
 
มาตรา 24 ให้กรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา 25 ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับเป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา 26 ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งพนักงาน ป.ป.ท.และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตามพระราชบญัญตัิ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 อยู ่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 27 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�าส่ังที่ออกตามบทบัญญัต ิ
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2551 ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ ใช ้บังคับ ให ้ยังคงมีผลใช ้บังคับต ่อไปเท่าที่ ไม ่ขัดหรือแย้งกับ 
พระราชบญัญตันิี ้จนกว่าจะได้มข้ีอบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าส่ังทีอ่อกตามบทบญัญตัิ
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
มาตรา 28 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและการด�าเนินการล่าช้า 
และก่อให้เกดิปัญหาในทางปฏบิตัซ่ึิงไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และรูปแบบของการทจุรติ
ทีม่คีวามซบัซ้อนยิง่ขึน้ เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาดงักล่าว สมควรปรบัปรงุกระบวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง และก�าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐัได้ช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้ได้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐัในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ คณุสมบตัแิละลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก 
ต�าแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และก�าหนดให้
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่ 
ไม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง เพ่ือให้มคีวามเป็นอสิระในการปฏิบตังิาน 
รวมทั้งเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลให้ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้
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สายด่วน  
1206

www.pacc.go.th 
facebook.com/pacc.go.th

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.)
โทรศัพท์ : 0 2502 6670-80  
โทรสาร : 0 2502 6132

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำาหรับนักลงทุนต่างชาติ The Anti-Corruption Operation Complaint Centre
 (+66) 92 668 0777  Fad.pacc The Anti-Corruption Operation Center Fad.pacc@gmail.com
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