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คำ�นำ�

 โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของพระราชบัญญัติมาตรการของ

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ในบางประการ ซึ่ง

เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อรองรับอำานาจหน้าที่ 

ในการดำาเนินการสง่เสริม สนับสนุน และใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนถงึอนัตรายที่เกิดจากการ

ทุจริตและประพฤตมิชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน และจดัใหม้มีาตรการและกลไกทีม่ี

ประสทิธิภาพเพ่ือปอ้งกนัและขจัดการทจุรติและประพฤตมิชิอบอยา่งเข้มงวด รวมท้ังกลไก

ในการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตัวกนัเพือ่มสี่วนรว่มในการรณรงค์ใหค้วามรู ้ตอ่ต้าน หรอื

ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ จึงเพิ่มอำานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐมีส่วนร่วมในการดำาเนินการดังกล่าว รวมท้ังเพิ่มเติมมาตรการในการ 

คุม้ครองบคุคลทีถ่กูกันไวเ้ปน็พยาน และแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันการทุจรติในภาครฐั 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็น

ปจัจุบนั โดยได้นำาพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการปอ้งกนัและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มารวบรวมไวเ้พือ่เปน็ประโยชน์

ในการศึกษาค้นคว้าหรืออ้างอิง

 คณะผูจ้ดัทำาหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ หนังสอื “พระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ตอ่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนบคุคลทัว่ไป ในการศกึษา ค้นควา้

หรืออ้างอิงได้อย่างถุกต้องและรวดเร็ว

                                      สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

                                                          กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑





1

พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๕๑
                  

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

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

  โดยทีเ่ปน็การสมควรมกีฎหมายวา่ด้วยมาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนั

และปราบปรามการทุจริต

  พระราชบัญญติันีม้บีทบัญญติับางประการเกีย่วกับการจำากดัสิทธแิละเสรีภาพ

ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ 

มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำาแนะนำา 

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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  มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๒ การไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีผล 

ใช้บังคับเม่ือพ้นกำาหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

 “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 

ในตำาแหน่งหรือหน้าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทำา 

ให้ผูอ้ืน่เชือ่ว่ามตีำาแหนง่หรอืหนา้ทีท่ัง้ทีต่นมไิด้มตีำาแหนง่หรอืหนา้ทีน่ัน้ หรอืใชอ้ำานาจ

ในตำาแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำาหรับตนเอง

หรือผู้อื่น หรือกระทำาการอันเป็นความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด

ต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

 “ประพฤตมิชิอบ” หมายความวา่ ใชอ้ำานาจในตำาแหนง่หรอืหนา้ทีอ่นัเปน็การ

ฝา่ฝืนกฎหมาย ระเบยีบ คำาสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีมุ่ง่หมายจะควบคมุดแูลการรบั 

การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา่ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต

 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่รวมถึง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้

 (๑) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 (๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ

 (๓) พนักงานอัยการ

 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๑ ก/หน้า ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 (๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

และองคก์รอสิระจากการควบคุมหรอืกำากบัของฝา่ยบริหารทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญู

 (๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐในสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ

 (๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำาความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เห็นสมควรดำาเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

 (๘) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทำาความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔)  

(๕) (๖) และ (๗)

 “ผูก้ลา่วหา” หมายความวา่ ผูซ้ึง่ไดร้บัความเสยีหายจากการกระทำาการทจุรติ

ในภาครฐัของเจ้าหนา้ทีข่องรฐั หรอืได้พบเหน็การทจุรติในภาครฐัของเจา้หนา้ทีข่องรฐั

และได้กล่าวหาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้

 “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏ 

แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าได้กระทำาการทุจริต 

ในภาครัฐอันเป็นมูลที่จะนำาไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ และให้

หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทำาดังกล่าวด้วย

 “ไตส่วนขอ้เทจ็จริง” หมายความวา่ แสวงหา รวบรวม และการดำาเนนิการอืน่ใด  

เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เท็จจรงิและพยานหลกัฐาน ในการทีจ่ะทราบรายละเอยีดและพสิจูน์

เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐด้วย

 “พนักงาน ป.ป.ท.” หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ซ่ึง 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการ

พลเรือนซึ่งดำารงตำาแหน่งในระดับไม่ตำ่ากว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

 “เจา้หนา้ที ่ป.ป.ท.” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

การทจุริตในภาครัฐแตง่ตัง้จากขา้ราชการพลเรอืนหรอืพนกังานราชการให้ปฏบิตักิาร

ตามพระราชบัญญัตินี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 “สำานักงาน” หมายความว่า สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

 “เลขาธกิาร” หมายความวา่ เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

 “รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  มาตรา ๔ ใหน้ายกรัฐมนตรรีกัษาการตามพระราชบัญญตันิี ้และใหม้อีำานาจ

ออกระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ๒

 ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัมอีำานาจออก 

ระเบียบและประกาศกับแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

                  

  มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ ป.ป.ท.”  ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง 

และกรรมการอื่นอีกห้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมาตรา ๕/๑ และมี

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ

โดยตำาแหน่ง ๓ 

 ๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการ และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งข้าราชการ

ในสำานักงานจำานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 มใิหน้ำาบทบญัญติัในมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคบั

กบัเลขาธกิารคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาตท่ีิเป็นกรรมการ

โดยตำาแหน่ง

 มาตรา ๕/๑ ๔ เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ให้ดำาเนินการ 

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในการสรรหากรรมการ ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

และคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิสรรหาและเสนอรายชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตัแิละไมม่ ี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๔) องค์กรละห้าคน ภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันท่ีมีเหตุทำาให้ต้องมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

คัดเลือก สำาหรับกรณีที่เป็นการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งท่ีว่าง  

ให้องค์กรดังกล่าวแต่ละองค์กรเสนอรายชื่อเท่าจำานวนกรรมการที่ว่างลง

 (๒) ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  

เป็นกรรมการคัดเลือก โดยให้เลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคัดเลือกคนหน่ึง ในกรณี 

ทีไ่ม่มผู้ีดำารงตำาแหนง่ใดหรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ท้ำาการแทน ผูป้ฏบิตัิ

หน้าที่แทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งนั้น ทำาหน้าที่กรรมการคัดเลือกแทน

 (๓) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการ 

จากรายชื่อบุคคลตาม (๑) ให้ได้จำานวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง

 (๔) ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจำานวนตาม (๓)  

ให้แจ้งให้องค์กรตาม (๑) แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจำานวนเท่ากับ 

จำานวนกรรมการที่ยังขาดอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการคัดเลือกบุคคล 

ได้ไม่ครบจำานวนดังกล่าว และให้คณะกรรมการคัดเลือกดำาเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม 

ตาม (๓) เป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการไว้แล้ว

 ๔ มาตรา ๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 (๕) เมือ่ไดม้กีารคดัเลอืกบคุคลเปน็กรรมการครบจำานวนแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัคัดเลอืก 

เป็นกรรมการประชุมเลือกกันเองเพ่ือเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้ 

คณะกรรมการคดัเลอืกแจ้งรายชือ่ผูไ้ด้รับคัดเลอืกเปน็ประธานกรรมการและกรรมการ  

พร้อมเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๗ วรรคสอง รวมทั้งความยินยอมของบุคคล 

ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตาม 

ที่คณะกรรมการคัดเลือกกำาหนด

  มาตรา ๖ กรรมการต้อง

 (ก) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  (๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

  (๒) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต

  (๓) มีสัญชาติไทย

  (๔) มีอายุไม่ตำ่ากว่าสี่สิบห้าปี

  (๕) เปน็หรอืเคยเปน็ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลปกครองสงูสดุ  

ผู้พิพากษาซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือรับราชการหรือเคย 

รบัราชการในตำาแหน่งไมต่ำา่กวา่รองอยัการสงูสดุ อธบิดีหรอืผูด้ำารงตำาแหนง่ทางบรหิาร 

ในหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่า

ศาสตราจารย์

 (ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  (๑) เป็นผู้มีตำาแหน่งในพรรคการเมือง

  (๒) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  (๓) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

  (๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

  (๕) ติดยาเสพติดให้โทษ

  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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  (๗) ตอ้งคำาพพิากษาให้จำาคุก แมค้ดนีัน้จะยงัไม่ถงึทีสุ่ดหรือมีการรอการลงโทษ  

หรือเคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่ในความผิด 

ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ

  (๙) เคยตอ้งคำาพพิากษาหรือคำาสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผน่ดิน 

เพราะรำ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

     (๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

 มาตรา ๗ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้อง

 (๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

 (๒) ไม่ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การท่ีดำาเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

 (๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

 (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 (๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ เว้นแต่ในฐานะเปน็กรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท.

 ผูไ้ดร้บัคัดเลอืกเป็นกรรมการผูใ้ดมลัีกษณะต้องห้ามตามวรรคหนึง่ในวนัท่ีได้รับ

การคัดเลือก ถ้าผู้นั้นแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตำาแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๕) 

หรอืแสดงหลกัฐานใหเ้ปน็ทีเ่ชือ่ไดว้า่ตนเลกิประกอบวิชาชพีอสิระตาม (๓) แลว้  ทัง้นี ้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก ให้คณะกรรมการคัดเลือกดำาเนินการ 

ต่อไปได้ ถ้าผู้นั้นมิได้แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้ถือว่า 

บุคคลนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก และให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกใหม ่

โดยจะพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ มีการเสนอไว้แล้วตามมาตรา ๕/๑ (๑)  

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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หรอืจะขอใหอ้งคก์รตามมาตรา ๕/๑ (๑) เสนอรายชือ่บุคคลใหมก่ไ็ด ้โดยใหน้ำาบทบญัญตั ิ

มาตรา ๕/๑ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม๕

 มาตรา ๘ กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสี่ ปี  ผู้ ซ่ึ งพ้น 

จากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 ในกรณทีีก่รรมการพน้จากตำาแหนง่ตามวาระ แต่ยังมไิดม้กีารแตง่ต้ังกรรมการใหม่  

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่

  มาตรา ๙ ๖  นอกจากการพน้จากตำาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำาแหนง่ เมือ่

 (๑)  ตาย

 (๒)  มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี

 (๓)  ลาออก

 (๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗

 (๕)  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิา่กระทำาการทจุรติตอ่หนา้ที ่หรอืมทีรัพยส์นิ

เพิ่มขึ้นผิดปกติหรือรำ่ารวยผิดปกติ หรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 

และหน้ีสินและเอกสารประกอบ หรอืจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัยส์นิและหนีส้นิ

และเอกสารประกอบด้วยขอ้ความอันเปน็เทจ็หรอืปกปดิขอ้เท็จจรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ

 (๖) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีติสองในสามของจำานวนกรรมการทัง้หมดเทา่ที ่

มีอยู่ให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

 ในกรณีมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดต้องพ้นจากตำาแหน่งตาม (๔) หรือไม่  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้วินิจฉัย

 การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นำาความกราบบังคมทูล 

เพื่อทรงทราบ

 ๕ มาตรา ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๖ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 มาตรา ๑๐๗  ในกรณีทีก่รรมการพน้จากตำาแหนง่กอ่นวาระ และยังมไิดแ้ตง่ตัง้ 

กรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  

และใหถ้อืวา่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมอียู ่เวน้แตมี่กรรมการ 

เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน

 ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำาแหน่ง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่เลือก

กรรมการคนหนึ่งทำาหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการ

ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้นำาบทบัญญัติมาตรา ๕/๑ (๕) มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

  มาตรา ๑๑ ให้ถือว่ากรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กำาหนดใหต้อ้งยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนีส้นิตามพระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 มาตรา ๑๒ การประชมุของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตอ้งมกีรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

 มาตรา ๑๓ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 การนัดประชุมต้องทำาเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณี

ดังกล่าวนี้จะทำาหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้

 บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นำามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน 

ซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

 มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการมีอำานาจหน้าท่ีดำาเนินการประชุม และเพ่ือ

รักษาความเรียบร้อยในการประชุมให้ประธานกรรมการมีอำานาจออกคำาสั่งใด ๆ  

ตามความจำาเป็นได้

 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

 ๗ มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญติัมาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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  มาตรา ๑๕ การลงมติของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงข้างมากของจำานวนกรรมการ 

ทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ ไม่ว่าเป็นการลงมติในการวินิจฉัยหรือให้ความเห็นชอบ 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๖ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

 ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงาน 

การประชมุ และถ้ากรรมการฝา่ยขา้งนอ้ยเสนอความเห็นแยง้เป็นหนงัสอืกใ็หบ้นัทกึไวด้ว้ย

 มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

 (๑/๑) ๘  กำากบัดูแลสำานกังานในการสง่เสริมและสนบัสนนุใหป้ระชาชนรวมตวั 

กันเพื่อมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 (๒) เสนอแนะและใหค้ำาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรเีกีย่วกบัการปรับปรงุกฎหมาย 

กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 (๓) เสนอแนะตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกำาหนดตำาแหนง่ของเจา้หนา้ที่

ของรัฐซึ่งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ

 (๔) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำาการทุจริตในภาครัฐ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 (๕) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำานวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการ

เพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 (๖) จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ

ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย

 ๘ มาตรา ๑๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 (๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

มอบหมาย

 (๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการอื่นใดเก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มอบหมาย

 มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ตามมาตรา  ๑๗ (๔ )  และ (๕ )  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำานาจดังต่อไปนี้ด้วย

 (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กร 

หรือหนว่ยงานของรัฐหรอืรฐัวสิาหกจิ สง่เจา้หนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้งมาเพือ่ใหถ้อ้ยคำา สง่คำาชีแ้จง 

เป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบ 

การพิจารณา

 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำา ส่งคำาชี้แจง 

เป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบ

การพิจารณา

 (๓) ดำาเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอำานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน 

สถานที่ทำาการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่าง

พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ 

เพือ่ตรวจสอบ คน้ ยดึ หรอือายดั เอกสาร ทรพัยส์นิ หรอืพยานหลกัฐานอืน่ใดซึง่เกีย่วขอ้ง 

กับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว 

ให้สามารถดำาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

 (๔) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานของรัฐ 

หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอได้ตามสมควรแก่กรณี

 คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.  

หรือเจา้หนา้ที ่ป.ป.ท. ดำาเนินการตามวรรคหน่ึงแทนได้  ท้ังนี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 มาตรา ๑๙ ๙  เพือ่ประโยชน์ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแจ้งให้หน่วยงานใดดำาเนินการจัดให้กรรมการ เลขาธิการ 

หรอือนุกรรมการหรือพนกังาน ป.ป.ท. ซึง่ได้รบัมอบหมายใหไ้ตส่วนข้อเทจ็จรงิ เข้าถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่อง

ที่กล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรรมการ เลขาธิการ อนุกรรมการ  

หรอืพนักงาน ป.ป.ท. จะขอเข้าถงึขอ้มลูของหนว่ยงานใดตามวรรคหนึง่ ใหเ้ปน็ไปตาม 

ระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 

ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น

 มาตรา ๒๐ ในกรณทีีก่รรมการ อนกุรรมการ พนกังาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หนา้ที ่ป.ป.ท.  

ผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองใด คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

อาจมมีตมิใิห้ผูนั้น้เขา้รว่มดำาเนนิการไตส่วนข้อเทจ็จรงิ พจิารณา หรอืวนิจิฉยัเรือ่งนัน้ 

แลว้แตก่รณ ี ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ใดถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ว่ากระทำาการทุจริตต่อหน้าที่หรือรำ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  

และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับคำากล่าวหาไว้ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ  

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้นต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กำาหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกำาหนดให้กรรมการผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่

ไว้ก่อนก็ได้

 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าคำากล่าวหาไม่มีมูลความผิด  

ให้กรรมการท่ียุติการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง  

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นในระหว่างที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่เต็มจำานวน

 ๙ มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญติัมาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 มาตรา ๒๒ ให้กรรมการได้รับเงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง และประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา

 ให้กรรมการโดยตำาแหน่งได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน

อย่างอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

 ให้อนุกรรมการได้รับเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ตามระเบียบ

ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

หมวด ๒

การไต่สวนข้อเท็จจริง

                  

 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี ้

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 (๑) เมื่อได้รับการกล่าวหาตามมาตรา ๒๔

 (๒)  เมือ่มเีหตอุันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำาการทุจรติในภาครัฐ

 (๓)  เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐

 (๔)  เม่ือได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอื่น

เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย

 มาตรา ๒๓/๑๑๐ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าจะรับ 

หรอืไมร่บั หรอืสัง่จำาหน่ายเร่ืองตามมาตรา ๒๗ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. สัง่ใหแ้ลว้เสรจ็ 

ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับเรื่องกล่าวหา

 ๑๐ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 ก่อนดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓ คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

อาจมอบหมายใหเ้ลขาธกิารดำาเนินการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐาน 

ในเรื่องกล่าวหาน้ันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้   

ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  

เป็นผูด้ำาเนนิการแทนกไ็ด ้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท.  

กำาหนด

 มาตรา ๒๓/๒๑๑  ในการดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓  

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายใหเ้ลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจรงิเป็นเบ้ืองตน้แทน

คณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วนำาเสนอสำานวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา 

ตามมาตรา ๓๙ ต่อไป

 เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ตามวรรคหนึ่งก็ได้

 เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ให้เลขาธิการมีอำานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งด้วย

 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการมอบหมายใหไ้ตส่วนขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ 

แทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. และการดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของเลขาธิการ 

และพนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 มาตรา ๒๔ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำาการหรือเก่ียวข้อง 

กับการกระทำาการทุจริตในภาครัฐ จะทำาด้วยวาจาหรือทำาเป็นหนังสือก็ได้

 ในกรณทีีก่ล่าวหาดว้ยวาจา ใหพ้นกังาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หนา้ที ่ป.ป.ท. บนัทกึ

คำากล่าวหาและจัดให้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหาในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้ และในกรณ ี

ทีผู่ก้ลา่วหาไมป่ระสงค์จะเปดิเผยตน หา้มไมใ่หพ้นกังาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หนา้ที ่ป.ป.ท. 

เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เป็นการสำาแดงตัวของผู้กล่าวหา

 ๑๑ มาตรา ๒๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ในกรณทีีก่ลา่วหาเปน็หนงัสอื ผูก้ลา่วหาจะตอ้งลงชือ่และทีอ่ยูข่องตน แตห่าก

ผูก้ล่าวหาจะไมล่งชือ่และทีอ่ยู่ของตนต้องระบพุฤติการณแ์หง่การกระทำาของเจ้าหนา้ท่ี

ของรัฐ ซ่ึงถกูกลา่วหาและพยานหลกัฐานเบือ้งต้นไวใ้หเ้พยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการไตส่วน

ข้อเท็จจริงต่อไปได้

 มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกล่าวหาท่ีรับไว้ดังต่อไปนี้ 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำาเนินการต่อไป

 (๑) เรื่องกล่าวหาบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่อยู่ในอำานาจหน้าที่  

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 (๒) เรือ่งกลา่วหาเจา้หนา้ท่ีของรฐัทีอ่ยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ว่ากระทำาความผดิรว่มกบับคุคลซึง่มใิชเ่จา้หนา้ทีข่องรฐั แตเ่ปน็บคุคลซึง่อยูใ่นอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 (๓) เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

พิจารณา

 ในกรณีเรื่องกล่าวหาตาม (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ดำาเนินการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือสำานวนการไต่สวน 

ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือจะดำาเนินการไต่สวน 

ข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้

 มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรือพิจารณาเร่ือง ดังต่อไปน้ี

 (๑) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว

 (๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยาน

หลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำาคัญแห่งคดี

 (๓) เร่ืองที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาล

ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำาสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือ 

ทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี

 (๔) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกกล่าวหา 

เกินกว่าห้าปี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 มาตรา ๒๗ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไมร่บัหรอืสัง่จำาหนา่ยเรือ่งทีม่ลีกัษณะ

ดังต่อไปนี้ก็ได้

 (๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำาที่ชัดเจน

เพียงพอที่จะดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้

 (๒) เร่ืองท่ีล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีมีการกล่าวหา 

และเปน็เรือ่งทีไ่มอ่าจหาพยานหลกัฐานเพยีงพอท่ีจะดำาเนนิการไตส่วนขอ้เทจ็จริงตอ่ไปได้

 (๓) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าไม่ใช่เป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 (๔) เรื่องท่ีองค์กรบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐกำาลังพิจารณาอยู่ 

หรือได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว และไม่มีเหตุแสดงให้เห็นว่าการพิจารณานั้นไม่ชอบ

 มาตรา ๒๘  เร่ืองใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ไมรั่บหรอืสัง่จำาหนา่ยตามมาตรา 

๒๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรให้แจ้งผู้บังคับ

บัญชาของเจา้หนา้ทีข่องรฐัผูถ้กูกลา่วหาดำาเนนิการตามอำานาจหนา้ทีโ่ดยเรว็และแจง้

ผลการดำาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ท ทราบ

 มาตรา ๒๙ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการ 

เป็นผูพ้จิารณารบัหรอืไมร่บัเรือ่งใดไวพ้จิารณาตามมาตรา ๒๖ หรอืมาตรา ๒๗ แลว้รายงาน 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ใหด้ำาเนินคดกัีบเจา้หนา้ทีข่องรฐัตามพระราชบัญญติันี ้อนัเนือ่งมาจากการกระทำาการ 

ทจุรติในภาครฐั ใหพ้นกังานสอบสวนสง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสบิวนั 

นบัแตว่นัทีม่กีารรอ้งทกุข์หรือกลา่วโทษเพ่ือดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจรงิตอ่ไป ในการนี ้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการสอบสวนเสียก่อน

และส่งสำานวนการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่กำาหนด  

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะถอืวา่สำานวนการสอบสวนดงักลา่วทัง้หมดหรอืบางสว่น 

เป็นสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็ได้

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามวรรคหน่ึงให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

กรมสอบสวนคดพิีเศษและหนว่ยงานอืน่ของรัฐทีเ่กีย่วข้องทำาความตกลงกบัสำานกังาน 

โดยกำาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำาสำานวนการสอบสวน  

การควบคุมตัว การปล่อยชั่วคราว และการดำาเนินการอื่น ๆ เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน

 ในกรณีท่ีมีการกระทำาความผิดทางอาญาอื่นที่มิใช่การกระทำาการทุจริต 

ในภาครฐัรวมอยู่ดว้ย และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็วา่ หากใหพ้นกังานสอบสวนดำาเนินคดี 

ไปตามอำานาจหน้าท่ีจะเป็นประโยชน์กว่า จะส่งเรื่องคืนให้พนักงานสอบสวนภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่อง และขอให้พนักงานสอบสวน

ดำาเนินการตามอำานาจหนา้ทีต่อ่ไปกไ็ด ้โดยใหน้ำาขัน้ตอนและวธิปีฏบิติัตา่ง ๆ  ทัง้หมด

ที่ได้กำาหนดไว้ตามวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

สัง่จำาหนา่ยเรือ่งนัน้ ในกรณีน้ีถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะแจ้งผูบั้งคบับัญชา 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไปด้วยก็ได้๑๒

 มาตรา ๓๐/๑๑๓ ในกรณีทีพ่นกังานสอบสวนไดส้ง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ตามมาตรา ๓๐ โดยได้มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท.  

มีอำานาจควบคุมและพิจารณาสั่งคำาร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกควบคุม

ตัวน้ันไดเ้ชน่เดยีวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

 การปลอ่ยชัว่คราวตามวรรคหน่ึง ใหเ้ปน็ไปตามท่ีประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญากำาหนด

 ในกรณีที่จำาเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวน 

ข้อเท็จจริงหรือการฟ้องคดี พนักงาน ป.ป.ท. อาจยื่นคำาร้องขอหมายขังผู้ถูกกล่าวหา 

ตอ่ศาลได้ หากกรณทีีม่กีารควบคมุตวัผูถ้กูกลา่วหาไว้ในอำานาจของศาลแลว้ ให้พนกังาน ป.ป.ท.  

มีอำานาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป โดยให้มีอำานาจหน้าท่ี 

เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

 ๑๒ มาตรา ๓๐ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๓ มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 มาตรา ๓๑ เร่ืองที่พนักงานสอบสวนส่งมายังคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ตามมาตรา ๓๐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินการตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป

 (๑) เรื่องที่ไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๒๓

 (๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้รับหรือพิจารณาตามมาตรา 

๒๖ (๑) (๒) และ (๓)

 (๓) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้รับหรือพิจารณาตามมาตรา 

๒๖ (๔)

 ในกรณตีาม (๑) และ (๓) ถา้เปน็เรือ่งทีอ่ยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดำาเนินการต่อไป

 มาตรา ๓๒ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ดำาเนนิการ 

ไต่สวนข้อเท็จจริงแทนหรือมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 

ดำาเนินการแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบข้อเท็จจริง 

หรอืมูลความผิดก็ได้ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมและระดับและตำาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาด้วย

 คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งแตง่ตัง้จากบุคคลซึง่มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ

และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นั้น

 การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหนา้ท่ี ป.ป.ท. 

ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 มาตรา ๓๓๑๔ (ยกเลิก)

 ๑๔ มาตรา ๓๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งบุคคลเป็นท่ีปรึกษา 

หรอืผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหค้ำาปรกึษาหรอืชว่ยเหลอืคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรอืคณะอนกุรรมการ 

ไต่สวนข้อเท็จจริงหรือดำาเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย  

แล้วแต่กรณี

 การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก  

และสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง๑๕

 มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการ  

พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง

 (๑) ๑๖  รู้เหน็เหตุการณ ์หรอืเคยสอบสวนหรือพจิารณาเก่ียวกบัเรือ่งทีก่ลา่วหา 

ในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาก่อน

 (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา

 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

 (๔)  เป็นผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน

หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

 (๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์

ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

 ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  

ซึง่มเีหตตุามวรรคหนึง่ก็ได ้โดยยืน่คำารอ้งตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ท. และใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท.  

วิ นิจฉัยโดยพลัน ในระหว่างที่ รอการวิ นิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ใหอ้นกุรรมการ พนกังาน ป.ป.ท. หรอืเจา้หนา้ที ่ป.ป.ท. ซึง่ถกูคดัคา้นระงับการปฏบิติัหนา้ที ่

ไว้พลางก่อน

 ๑๕ มาตรา ๓๔ วรรคสาม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๖ มาตรา ๓๕ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนั

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 มาตรา ๓๖ ในการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิ ใหแ้จง้ขอ้กลา่วหาแกผู่ถู้กกลา่วหาทราบ 

และกำาหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดง 

พยานหลกัฐานหรือนำาพยานบคุคลมาใหถ้้อยคำาประกอบการชีแ้จง  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยคำา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำาทนายความ

หรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ถ้อยคำาของตนได้

 มาตรา ๓๗ ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด

กระทำาการทุจริตในภาครัฐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในตำาแหน่งหน้าที่ต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง  

สมควรสั่งพักราชการ พักงานหรือให้พ้นจากตำาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้ถกูกลา่วหานัน้ไวก่้อน ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรือ่งใหผู้บั้งคับบัญชาของผูถู้กกลา่วหา 

ดำาเนินการส่ังพักราชการ พักงานหรือให้พ้นจากตำาแหน่งหน้าท่ี แล้วแต่กรณี  

ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลท่ีใชบ้งัคบัแก่เจา้หนา้ที ่

ของรัฐผู้ถูกกล่าวหานั้น

 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เสนอเรื่ อ งต่อนายกรั ฐมนตรี ในฐานะหั วหน้ ารั ฐบาล 

เพ่ือพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนินการ 

ไปตามคำาวินิจฉัยนั้น

 ในกรณทีีผ่ลการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ขอ้กลา่วหาเจา้หนา้ทีข่องรัฐผูน้ัน้

ไมมี่มลู ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งใหผู้บ้งัคับบญัชาของเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ และให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าทำางานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

ที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

 มาตรา ๓๘ หา้มมิใหก้รรมการ อนกุรรมการ พนกังาน ป.ป.ท. หรือเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ท.  

กระทำาการใด ๆ อันเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหา 

หรือพยาน เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยคำาใด ๆ ในเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง

 ถ้อยคำาใดที่ได้มาโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่งไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 มาตรา ๓๙ เมื่อดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้จัดทำาสำานวน 

การไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

กำาหนด

 เพ่ือประโยชนแ์หง่ความเปน็ธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสัง่ใหม้กีารไตส่วน

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้

 มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำา

การทุจริตในภาครัฐ และเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการ 

ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจ

แต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก  

ในการพจิารณาโทษทางวนิยัแกผู่ถ้กูกลา่วหา ใหถ้อืวา่รายงาน เอกสาร และความเหน็ 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นสำานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ

สอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

ของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ แล้วแต่กรณี

 สำาหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย  

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทำาผิดในเรื่อง 

ที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่พร้อมท้ังความเห็น 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอน 

เพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป

 มาตรา ๔๑ เมือ่ได้รับรายงานตามมาตรา ๔๐ ใหผู้บั้งคบับัญชาหรอืผูม้อีำานาจ 

แต่ง ต้ังถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับเรื่ อง 

และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสำาเนาคำาสั่งลงโทษดังกล่าว 

ไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคำาสั่ง

 มาตรา ๔๒  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งต้ังถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ดำาเนินการ 

ตามมาตรา ๔๑ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระทำา

ความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร

งานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำาเนินการทางวินัย 

ตามมาตรา ๔๑ หรอืคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็ว่าการดำาเนนิการทางวินยัของผูบ้งัคบับญัชา 

ตามมาตรา ๔๑ ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็น 

ไปยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอำานาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

หรอืในกรณีท่ีจำาเปน็คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสง่เร่ืองให้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซ่ึงมีหน้าท่ี

ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ทำาหน้าท่ีบริหารรัฐวิสาหกิจ  

หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่เพื่อให้มีการดำาเนินการ 

ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้

 มาตรา ๔๔ ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๔๑ จะใช้สิทธิอุทธรณ์

ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

ว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคลสำาหรบัผูถ้กูกลา่วหานัน้ ๆ  กไ็ด ้ ทัง้นี ้ตอ้งใชส้ทิธดิงักลา่ว

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาสั่งดังกล่าว

 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่การกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๐  

เปน็ความผิดทางอาญาดว้ย ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. สง่เรือ่งพรอ้มท้ังสำานวนการไตส่วน 

ขอ้เท็จจริง รายงาน เอกสาร และความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหพ้นกังานอยัการ 

ดำาเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่าการดำาเนินการและสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปน็การสอบสวนและสำานวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นว่าข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร  

หรือความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ได้รับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดำาเนินคดีได้  

ให้พนักงานอัยการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีจำาเป็น

คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะร่วมกับอัยการสูงสุดต้ังคณะทำางานร่วมกันเพื่อไต่สวน 

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ

ยนืยนัใหฟ้อ้ง ใหส้ง่เรือ่งใหอ้ยัการสงูสดุวนิิจฉยั คำาวนิจิฉยัของอยัการสงูสดุใหเ้ปน็ทีส่ดุ

 บทบัญญัติในมาตรานี้ให้นำามาใช้บังคับในกรณีท่ีพนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์  

ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีคำาสั่งฟ้องและจำาเป็นต้องนำา 

ตัวผูถ้กูกลา่วหาไปศาลใหแ้จ้งใหผู้ถ้กูกลา่วหามาพบพนักงานอยัการตามเวลาท่ีกำาหนด 

และในกรณีมีความจำาเป็นต้องจับตัวผู้ถูกกล่าวหา ให้พนักงานอัยการแจ้งพนักงาน 

ฝ่ายปกครองหรือตำารวจที่มีเขตอำานาจเหนือท้องที่ที่ผู้ถูกกล่าวหามีภูมิลำาเนาหรือที่อยู ่

เป็นผู้ดำาเนินการ และเพื่อการนี้ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจดังกล่าว มีอำานาจร้องขอต่อ

ศาลที่มีเขตอำานาจเหนือท้องที่นั้นให้ออกหมายจับได้  ทั้งนี้ ให้นำาบทบัญญัติเรื่องการ

จับ การขังและการปล่อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ

 ในกรณีที่มีการจับกุม ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจส่งตัวผู้ถูกจับ 

พรอ้มทัง้บนัทกึการจบัไปยงัศาลแล้วแจ้งให้พนักงานอยัการทราบภายในสีส่บิแปดชัว่โมง

 มาตรา ๔๗ ๑๗  กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลท่ีอยู่ในอำานาจศาลทหาร  

ในการดำาเนนิคดอีาญาตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ใหเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่องอยัการทหาร  

ในกรณีเช่นนั้นอำานาจของอัยการสูงสุดตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ให้เป็นอำานาจ 

ของเจ้ากรมพระธรรมนูญ

 มาตรา ๔๘ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควร

ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา และเป็นกรณี 

ทีเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินไว้ต่อคณะกรรมการ  

ป.ป.ช. แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ใหส้ง่บญัชแีสดงรายการทรัพยส์นิและหนีส้นิทีย่ืน่ไวม้าใหต้รวจสอบได ้แตถ้่าเปน็กรณี 

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหามิได้เป็นผู้ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 

 ๑๗ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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และหน้ีสนิไว้ตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำานาจสัง่ให้เจา้หนา้ที ่

ของรัฐผู้น้ันยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร 

ทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

กำาหนดได้

 ในการไต่สวนตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีเหตุ

อันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหารำ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ผดิปกตใิหส้ง่เรือ่งทัง้หมดพรอ้มทัง้สำานวนการไตส่วนและเอกสารหลกัฐานทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีต่อไป ในกรณีเช่นนั้น 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถอืเอาสำานวนการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

เป็นสำานวนการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไตส่วนขอ้เทจ็จรงิ

เพิ่มเติมด้วยหรือไม่ก็ได้

 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

มไิดร้ำา่รวยผดิปกตหิรอืมไิด้มีทรัพยส์นิเพ่ิมขึน้ผดิปกติ แตม่กีรณตีอ้งดำาเนนิการเกีย่วกบั 

การทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องคืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ี หรือจะไต่สวนและช้ีมูลตามอำานาจหน้าท่ีของตนต่อไปก็ได้

 มาตรา ๔๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล

นอกจากดำาเนินการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แล้ว หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที ่

ของรฐัผูถ้กูกลา่วหาไดอ้นมุตั ิอนญุาต ออกเอกสารสทิธ ิใหส้ทิธปิระโยชนห์รอืการส่ังการใด ๆ   

แกบ่คุคลใดโดยมชิอบ หรอือาจเปน็เหตใุห้เสยีหายแกท่างราชการ ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท.  

แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำาเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน 

การอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให้สิทธิประโยชน์ หรือการส่ังการใด ๆ  น้ัน ต่อไปด้วย

 มาตรา ๕๐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำาการทุจริตในภาครัฐ 

และคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ แม้ภายหลัง 

เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้จะพน้จากการเปน็เจ้าหน้าทีข่องรฐัไปแลว้ดว้ยเหตอุืน่ไมเ่กนิหา้ปี  

นอกจากตาย ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. มอีำานาจดำาเนินการตอ่ไปได ้แตต่อ้งดำาเนนิการ 

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสองปนีบัแตว่นัทีผู่ถ้กูกลา่วหานัน้พน้จากการเปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐั  

หรือวันที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นในกรณีที่มีการกล่าวหาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่ง แล้วแต่กรณี

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีติวา่ผูถ้กูกลา่วหาตามวรรคหนึง่กระทำาการ 

ทุจริตในภาครัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งต้ังถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาดำาเนินการ 

ตามอำานาจหน้าที่ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และในกรณีท่ีการ 

กระทำาความผิดดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ดำาเนินการตามมาตรา ๔๕

หมวด ๓

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

                  

 มาตรา ๕๑ ให้มีสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง โดยมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุม

ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำานักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำานักงาน โดยมีรองเลขาธิการ 

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ๑๘

 สำานักงานมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดท้ังสนบัสนนุ

และอำานวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

 (๒) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต

 ๑๘ มาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 (๓/๑) ๑๙ ดำาเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกัน 

เพือ่มสีว่นร่วมในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ รวมตลอดทัง้รณรงคใ์หค้วามรู ้ 

ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

 (๔) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

 (๕) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนา

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 (๖) ปฏิบัติการอืน่ตามทีก่ำาหนดในพระราชบญัญตันิีแ้ละกฎหมายอืน่ หรอืตามที ่

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ใน (๓) ให้สำานักงานหารือ 

และทำาความตกลงร่วมกันกับสำานักงาน ป.ป.ช.

 ในการดำาเนินการตาม (๓/๑) ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ ได้กำาหนดมาตรการและกลไกท่ีเก่ียวข้องไว้ ให้สำานักงานให้ความร่วมมือ 

และดำาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการและกลไกดังกล่าว๒๐

 มาตรา ๕๑/๑๒๑ ใหเ้ลขาธกิารเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ซ่ึงนายกรฐัมนตรี 

นำาความกราบบงัคมทูลเพือ่โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ตามผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา

 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ 

แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีดำาเนินการต่อไป

 ในการคัดเลือกตามวรรคสอง ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. หารอืกบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดว้ย

 ๑๙ มาตรา ๕๑ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒๐ มาตรา ๕๑ วรรคสี ่เพิม่โดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒๑ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสว่นทีเ่ก่ียวกับการบรหิารงานบคุคลของสำานกังาน ใหส้ำานกังานมคีณะอนกุรรมการ

สามญัประจำากระทรวง โดยใหถื้อวา่ประธานกรรมการมฐีานะเปน็ประธานอนกุรรมการ 

สามัญประจำากระทรวง และเลขาธิการมีฐานะเป็นรองประธานอนุกรรมการสามัญ 

ประจำากระทรวง

 มาตรา ๕๑/๒๒๒ ในการดำาเนินการตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง (๓/๑)  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อให้คำาเสนอแนะ  

ช่วยเหลือ และร่วมมือกันดำาเนินการกับสำานักงาน 

 คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ใหป้ระกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ 

รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย ผู้แทนจาก 

ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีเ่ก่ียวขอ้งกับ การป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ไม่เกินสี่คน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ โดยให้เลขาธิการแต่งตั้ง

ข้าราชการในสำานักงานเป็นเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 การแต่งตั้งผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามวรรคสอง ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด 

โดยให้ผูแ้ทนจากภาคเอกชนและ ภาคประชาสงัคม และผูท้รงคณุวฒุ ิมวีาระการดำารง 

ตำาแหน่งคราวละสามปี 

 ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคสองได้รับเบี้ยประชุม 

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

 มาตรา ๕๒๒๓ ให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. และข้าราชการ 

ในสำานักงานเปน็ผู้ดำารงตำาแหนง่ทีม่เีหตุพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ

พลเรือน

 ๒๒ มาตรา ๕๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒๓ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รับเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่ง 

ในทำานองเดียวกันกับค่าตอบแทนพิเศษประจำาตำาแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วย 

พนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต    ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๕๒/๑๒๔  การแตง่ตัง้พนกังาน ป.ป.ท. ตามพระราชบญัญตันิี ้ใหแ้ตง่ตัง้ 

จากข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำานักงาน ซึ่งดำารงตำาแหน่งในระดับไม่ตำ่ากว่า 

ชำานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย

 (๑) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ ได้ 

เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

และเปน็ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบสวนข้อเท็จจริงและวนิจิฉยัคด ีหรอืการ 

ให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าหกปี

 (๒) สำ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายและสอบไล่ ได้  

เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

และเปน็ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและวินจิฉยัคด ีหรอืการให้ 

ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสี่ปี

 (๓) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ 

และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น

ทางกฎหมายไมน้่อยกวา่สองป ีแต่ถา้สอบไลไ่ด้เปน็เนตบัิณฑติตามหลกัสตูรของสำานกั

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วย ระยะเวลาสองปีให้ลดเหลือหนึ่งปี

 (๔) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือสำาเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรอีย่างนอ้ยสองสาขา หรอืสำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท และเป็นผู ้

ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ 

ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าแปดปี

 ๒๔ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 (๕) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยัง

ประโยชน์ต่อการดำาเนินการไต่สวนของสำานักงานเป็นอย่างยิ่ง และผ่านการอบรม

หลักสูตรการไต่สวน    ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด และรับราชการ 

ในสำานักงานหรือสำานกังาน ป.ป.ช. มาแล้วไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

กำาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่ปี

 มาตรา ๕๓ เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิติัตามพระราชบัญญตันิี ้สำานกังานอาจ

จัดให้มีมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นสำาหรับผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำาคำาร้อง ผู้ร้องทุกข ์

กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำาหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ  

หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้    ทั้งนี้  

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 มาตรา ๕๔    ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าคดีใดสมควรให้จัด 

ให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

แจง้ใหห้นว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือดำาเนินการให้มมีาตรการในการคุม้ครองบุคคลดงักลา่ว 

โดยใหถ้อืวา่บคุคลดงักลา่วเปน็พยานทีม่สีทิธิได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ย

การคุม้ครองพยานในคดอีาญา  ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเหน็ดว้ยวา่

สมควรใชม้าตรการทัว่ไป หรอืมาตรการพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพยาน

ในคดีอาญาสำาหรับบุคคลดังกล่าวด้วย

 ในกรณเีกดิความเสยีหายแกช่วีติ รา่งกาย อนามยั ช่ือเสียง ทรพัยส์นิ หรอืสทิธิ 

อย่างหน่ึงอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน  

หรอืบคุคลอืน่ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กล้ชดิกบับคุคลดงักลา่ว เพราะมีการกระทำาผดิอาญา

โดยเจตนา เนื่องจากการดำาเนินการหรือการให้ถ้อยคำา หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูล 

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้บุคคลน้ันมีสิทธิยื่นคำาร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เพ่ือขอรับคา่ตอบแทนเทา่ทีจ่ำาเปน็และสมควรตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพยาน 

ในคดีอาญาด้วย

 มาตรา ๕๕  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจดัใหม้รีางวลัตอบแทนหรอืประโยชน์

อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 มาตรา ๕๖ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เ ป็นเจ้าหน้า ท่ีของรั ฐ 

และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวา่การดำาเนนิการหรือให้ถ้อยคำา หรอืแจ้งเบาะแสหรอืขอ้มูล 

ของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง  

และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 

โดยทัว่ไป คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน  

และระดับตำาแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๕๗  ในกรณีบคุคลตามมาตรา ๕๓ เปน็เจ้าหนา้ท่ีของรัฐเมือ่บุคคลนัน้ 

ร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูก 

กลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือ 

การให้ถอ้ยคำา หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มลูนัน้ และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาแลว้เหน็ 

ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

สั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป

 มาตรา ๕๘ บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องในการกระทำา

ผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยคำาหรือแจ้งเบาะแส

หรือขอ้มลูอนัเปน็สาระสำาคัญในการทีจ่ะใชเ้ป็นพยานในการวนิจิฉยัชีม้ลูการกระทำาผดิ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นนั้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะกัน 

ผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด

 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้กันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ห้ามมิให้ดำาเนินคดีอาญาหรือดำาเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น 

และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด เว้นแต่บุคคลนั้น

ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข การกันไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง๒๕

 ๒๕ มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม



31

 การคุ้มครองตามวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครองท้ังตำาแหน่งของพยาน 

ทีด่ำารงตำาแหน่งอยู ่และการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนรวมถงึสทิธปิระโยชนอ่ื์นดว้ย เวน้แต่บคุคล 

นั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง เมื่อคำานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทำาผิด

แล้ว หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยาน๒๖

หมวด ๓/๑

มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ๒๗

                   

 มาตรา ๕๘/๑  ในกรณีดังต่อไปน้ี ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาดำาเนนิการ 

ตามมาตรา ๑๗ (๒) โดยเร็ว

 (๑) เมื่อปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย  

ขาดประสทิธภิาพหรอืขาดการบงัคบัใชอ้ยา่งทัว่ถึง เปน็ชอ่งทางใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐกระทำา 

การทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดี

ต่อราชการได้

 (๒) เมื่อปรากฏว่าการดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ไมบ่รรลผุล เพราะไมม่กีฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกับวนิยั หรอืมาตรการ

ที่จำาเป็น

 มาตรา ๕๘/๒๒๘ เมื่อความปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือ 

การดำาเนินการ ท่ีมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ให้สำานักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 

ทราบเพื่อดำาเนินการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 ๒๖ มาตรา ๕๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒๗ หมวด ๓/๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ มาตรา ๕๘/๑ ถึง มาตรา ๕๘/๓  

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๒๘ มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 (๑) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ  

 (๒) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน ทั้งน้ี  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด 

 (๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 

 ในกรณีตาม (๑) หากสำานักงานเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้สำานักงานแจ้ง 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ เพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป 

 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการ 

ใหม้กีารตรวจสอบและดำาเนินการ แลว้แจ้งผลการดำาเนินการใหส้ำานกังานทราบภายใน

หกสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ หากจะตอ้งดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขต้องกำาหนดระยะ

เวลาที่จะดำาเนินการแล้วเสร็จให้สำานักงานทราบด้วย ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ของรฐัไมด่ำาเนินการปรบัปรงุแก้ไขภายในกำาหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนัสมควร 

ให้สำานักงานรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามมาตรา ๑๗  

(๑) หรือ (๒) ต่อไป ทั้งนี้ หากกรณีใดมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ  

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 

เพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป

 มาตรา ๕๘/๓  ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. หรอืสำานกังานพบวา่การดำาเนนิ

โครงการใดมีการกำาหนดวงเงินสูงเกินท่ีเป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้สำานักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป

หมวด ๔

เบ็ดเตล็ด

                  

 มาตรา ๕๙ ให้สำานักงานจัดทำาบัญชี เร่ืองกล่าวหาเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ 

ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. รบัไวพ้จิารณาและผลการดำาเนนิการ เพือ่สง่ใหส้ำานกังาน ป.ป.ช.  

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ

ทราบ เพื่อเป็นการประสานงานตามระยะเวลา วิธีการ และรายการที่ตกลงร่วมกัน

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ 

อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา

 ในการดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ 

อนุกรรมการ และพนักงาน ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจชั้นผู้ใหญ ่

และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจโดยให้มีอำานาจตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย เว้นแต่อำานาจ 

ในการจับและคุมขัง ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจเป็นผู้ดำาเนินการ

 มาตรา ๖๑๒๙    ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไป 

ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

 (๑) การไตส่วนข้อเทจ็จรงิ การแสวงหาขอ้มลู และการรวบรวมพยานหลกัฐาน

 (๒) การมาชว่ยปฏบิติัของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานของรฐั 

ตามมาตรา ๑๘ (๔)

 (๓) การดำาเนินการอื่นใดอันจำาเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๑/๑๓๐  ในการดำาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญตันิี ้ถ้าผูถู้กกลา่วหา 

หรือจำาเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำาเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  

มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

และเม่ือได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาเลย ถ้าจำาเลยหลบหนีไปในระหว่าง 

ตอ้งคำาพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษ มใิหน้ำาบทบัญญตัแิหง่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘  

มาใช้บังคับ

 ๒๙ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๓๐ มาตรา ๖๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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หมวด ๕

บทกำาหนดโทษ

                  

 มาตรา ๖๒ ผู้ ใ ด ไม่ มา ให้ ถ้ อยคำ าห รือ ไม่ ส่ ง เอกสารห รือหลั กฐาน 

หรอืไมด่ำาเนินการใด ๆ  ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) โดยไมม่เีหตอุนัสมควร ตอ้งระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 มาตรา ๖๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ีส่ัง 

ตามมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 มาตรา ๖๔ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจาก 

การปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้โดยมไิดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

และมใิชก่ารกระทำาตามหน้าทีร่าชการหรอืเพ่ือประโยชนแ์ก่การตรวจสอบหรอืไตส่วนข้อเทจ็จรงิ  

หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕ กรรมการ อนกุรรมการ พนกังาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหนา้ที ่ป.ป.ท. 

ผูใ้ดกระทำาการทจุรติในภาครฐั ต้องระวางโทษเปน็สองเทา่ของโทษทีก่ำาหนดไวส้ำาหรบั

ความผิดนั้น

บทเฉพาะกาล

                  

 มาตรา ๖๖ ให้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทจุริตในภาครัฐใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั

 มาตรา ๖๗ ให้กระทรวงยุติธรรม สำานักงานป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในภาครฐั สำานักงาน ก.พ.ร. สำานักงาน ก.พ. สำานกังบประมาณและหนว่ยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัจัดทำาโครงสรา้งสำานักงาน กรอบอตัรากำาลงัข้าราชการและพนกังาน

ราชการและกำาหนดงบประมาณ รวมถึงการดำาเนินการอื่นใดอันจำาเป็น เพื่อรองรับ

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครฐัตามพระราชบญัญัติน้ี ภายในสามสบิวันนับแต่วนัท่ีพระราชบัญญตันิีใ้ช้บังคบั

 ในระยะเร่ิมแรก การกำาหนดโครงสร้าง อัตรากำาลังและงบประมาณตามวรรคหน่ึง 

ต้องรองรับการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ของสำานักงานป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นที่ตามความจำาเป็นและเหมาะสมด้วย

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์

 นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยทีป่จัจบุนัรฐับาล 

มีนโยบายสำาคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่มี 

ส่วนราชการในส่วนของฝ่ายบริหารที่มีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตโดยตรง ทำาให้รัฐบาลไม่สามารถกำากับดูแลและผลักดัน

เพ่ือให้การดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม 

เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีมีอำานาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจำานวนมาก สมควรที่จะมีส่วนราชการ 

ในฝา่ยบรหิารทีร่บัผดิชอบในการดำาเนนิการดา้นนโยบายดังกลา่ว และเปน็ศนูยก์ลาง

ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกำาหนดมาตรการต่าง ๆ 

เพือ่ใหก้ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินการในลักษณะ

บูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

                     

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๑

 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๒๓  บรรดาการดำาเนินการใด ๆ  ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการ 

ไตส่วนขอ้เทจ็จริง พนกังาน ป.ป.ท. และเจ้าหนา้ที ่ป.ป.ท. ไดก้ระทำาไปตามบทบญัญตัิ

แหง่พระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้

 มาตรา ๒๔    ให้กรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อน 

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๕    ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๖  ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตาม 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพนักงาน ป.ป.ท. และ

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 ๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๓๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 มาตรา ๒๗  บรรดาขอ้บงัคับ ระเบยีบ ประกาศ และคำาสัง่ท่ีออกตามบทบัญญติั

แหง่พระราชบญัญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อน 

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ 

พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งที่ออกตาม

บทบัญญตัแิหง่พระราชบญัญัติมาตรการของฝา่ยบรหิารในการปอ้งกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

 มาตรา ๒๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 

และการดำาเนนิการล่าชา้ และก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัซิึง่ไมส่อดคล้องกบัสภาพการณ์ 

และรูปแบบของการทุจริตที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว สมควรปรับปรุงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง และกำาหนดให้เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังพนักงาน 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐัใหเ้หมาะสมและเกดิประสทิธภิาพยิง่ข้ึน  นอกจากนี ้ 

ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ ในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  

และการพน้จากตำาแหนง่ของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั  

และกำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

เปน็สว่นราชการทีไ่มส่งักดัสำานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง เพือ่ให้มคีวามเปน็อสิระ 

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ อันจะมีผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผล 

และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑๓๒

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐมีหน้าที่ 

ในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต

และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไก 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด  

รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  

ต่อตา้น หรอืชีเ้บาะแส โดยได้รบัความคุ้มครองจากรฐั สมควรกำาหนดใหค้ณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถมีส่วนร่วมในการดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าว  

และเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องที่กำาหนดข้ึน 

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 

นอกจากน้ี สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจบุนัและเพ่ือรองรบัอำานาจหนา้ทีใ่นเรือ่งดงักลา่วทีจ่ะกำาหนดให้แกค่ณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ โดยกำาหนด ให้มีคณะกรรมการเพือ่ประโยชนใ์นการ 

ดำาเนินการดงักลา่ว รวมท้ังเพิม่เติมมาตรการในการคุ้มครองบุคคลท่ีถูกกนัไวเ้ป็นพยาน  

และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

 ๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๓๙/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ประกาศกระทรวงยุติธรรม

เรือ่ง กำาหนดเขตพืน้ท่ีของสำานกังานปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ 

เขตพื้นที่ ๑-๙

 โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ กำาหนด
ให้สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๑-๙  
มีอำานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำาหนด  
จึงเป็นการสมควรที่จะต้องกำาหนดเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำานักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั เขตพืน้ที ่๑-๙ เพือ่ใหม้อีำานาจตามกฎหมาย 
ตลอดจนเกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
 ดังนั้น อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงออกประกาศกำาหนดเขตพื้นที่ 
ของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๑-๙  
ดังต่อไปนี้
 ๑. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๑ มีอำานาจ
หน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ สระบุรี และอ่างทอง
 ๒. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๒ มีอำานาจ
หนา้ทีใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ ีจนัทบรุ ีฉะเชงิเทรา ตราด นครนายก ปราจนีบรุ ีสระแกว้ 
และระยอง
 ๓. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่  ๓  
มีอำานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อำานาจเจริญ และอุบลราชธานี
 ๔. ๑สำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั เขตพืน้ที ่๔ มอีำานาจ
หน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร มหาสารคาม เลย นครพนม 
ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำาภู หนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๔/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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 ๕. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ มีอำานาจ

หน้าท่ีในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่อ่งสอน นา่น พะเยา แพร ่ลำาพูน และลำาปาง

 ๖. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๖ มีอำานาจ

หน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กำาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

 ๗. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่  ๗  

มอีำานาจหนา้ทีใ่นเขตพืน้ทีจั่งหวดันครปฐม กาญจนบรุ ีราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบคีรขีนัธ ์

สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

 ๘. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๘ มีอำานาจ

หน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา และระนอง 

 ๙. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๙ มีอำานาจ

หน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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พื้นที่ของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑-๙

เขต ๕

เขต ๖

เขต ๑

เขต ๗

เขต ๘

เขต ๙

เขต ๒

เขต ๓

เขต ๔

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
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พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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