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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการกันบคุคลหรือผูถู้กกล่าวหาไว้เปน็พยานโดยไมด่ าเนินคดี   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่นไว้ เป็นพยาน   
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ  
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี   
พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน  ฉบับลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“พยาน”  หมายความว่า  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น  และได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญ  ในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวนิิจฉยัชี้มูลการกระท าผดิของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น  
ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้กันไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร   
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ ๕ การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจกระท าได้  
ทั้งในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง  และการไต่สวน
ข้อเท็จจริง  ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๖ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าผิดกับเจ้าหน้าที่   

ของรัฐที่ถูกกล่าวหา 
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(๒) เป็นผู้ที่ได้ให้ถ้อยค าอันเปน็ประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
หรือการไต่สวนขอ้เท็จจริง  หรือให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญจนสามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ 

(๓) เป็นผู้สมัครใจที่จะให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตาม  (๒)  และเต็มใจจะเป็นพยาน  
ในชั้นศาล 

ข้อ ๗ หากคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
เห็นว่าค าให้การของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่จะกันไว้เป็นพยานมีสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นได้   และหากไม่กันบุคคล 
หรือผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นพยานแล้ว  จะไม่มีพยานหลักฐานหรือพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอพิสูจน์
ความผิดของผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่ส าคัญ  ให้เสนอความเห็นให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ   ป.ป.ท.   
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้รับความเห็นตามข้อ  ๗  แล้ว  และเห็นว่ามีเหตุ
สมควรที่จะกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดไว้เป็นพยาน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติให้กันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่าวหานั้นไวเ้ป็นพยานในคดีตอ่ไป  โดยมติดังกล่าวจะตอ้งระบุเหตุผลแห่งการพิจารณาไว้ด้วยว่า
สมควรที่จะกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวนั้นไว้เป็นพยานด้วยเหตุใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นไว้
เป็นพยาน  ให้มีมติให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป  และให้น ามติของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รวมไว้ในส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วย 

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดไว้เป็นพยานแล้ว   
ในกรณีมีเหตุอันควรหรือผู้ที่ได้กันเป็นพยานร้องขอ  คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  พนักงาน  ป.ป.ท.   
หรือเจ้าหน้าที่   ป.ป.ท.  แล้วแต่กรณี  อาจจัดให้มีการคุ้มครองตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย 
การคุ้มครองพยาน 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นชอบตามข้อ  ๗  แล้ว  หากผู้ที่ได้กันไว้เป็นพยาน
เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา  ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง   พนักงาน  ป.ป.ท.   
หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  แล้วแต่กรณี  สอบปากค าบุคคลดังกล่าวนั้นไว้ในฐานะพยาน  แล้วท าการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป 

ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นชอบตามข้อ  ๗  แล้ว  หากผู้ที่ได้กันไว้เป็นพยาน
เป็นผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา  และได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  
พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  แล้วแต่กรณี  สอบปากค าบุคคลนั้นไว้ในฐานะพยาน 
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ข้อ ๑๒ หากปรากฏในภายหลังว่า  พยานไม่ไปเบิกความ  หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่
ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้  หรือเป็นปฏิปักษ ์ ให้การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  และ
ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  แล้วแต่กรณี  เสนอ
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เพิกถอนการกันเป็นพยาน  แล้วด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือ 
ผู้ถูกกล่าวหานั้นต่อไปก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณากันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นพยานและการสอบปากค าผู้ที่ได้กันไว้
เป็นพยานตามประกาศนี้  ห้ามกระท าการใด  ๆ  อันเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ  หรือให้สัญญาแก่ผู้ที่ได้กันไว้
เป็นพยานเพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวให้ถ้อยค าหรือข้อมูลในเรื่องที่กล่าวหานั้น 

ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้

ประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กิตติ  ลิม้ชัยกิจ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 


