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ค�าน�า

 โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้แก้ไขปรับปรุงเน้ือหาของพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหลายประการ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกลไกและ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นธรรม อีกทั้งยังมี
การปรับปรุงวิธีการได้มาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ 
โครงสร้างของส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ส�านกังาน ป.ป.ท.)  
ให้เป็นส่วนราชการทีไ่ม่สงักัดส�านกันายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง โดยมเีลขาธกิารเป็นผูร้บัผดิชอบ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้มีความอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมมาตรการ 
ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของพระราชบัญญัติมาตรการ 
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นปัจจุบัน และได้น�า 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มารวบรวมไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหรืออ้างอิง
 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในการศึกษา 
ค้นคว้า หรืออ้างอิงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

   ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั
            กันยายน ๒๕๕๙
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�า 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิีเ้รยีกว่า “พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑”

 มาตรา ๒๑   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ
จานเุบกษา เว้นแต่บทบญัญตัใินหมวด ๒ การไต่สวนข้อเทจ็จรงิ ให้มผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้น
ก�าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
 “ทจุรติในภาครฐั” หมายความว่า ทจุรติต่อหน้าทีห่รอืประพฤตมิชิอบในภาครฐั
 “ทจุริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า ปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดในต�าแหน่ง
หรือหน้าที ่หรอืปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏบิติัอย่างใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจท�าให้ผูอ้ืน่เชือ่ว่า
มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต�าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่ง 
 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๑ ก/หน้า ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๕๑
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หรือหน้าที่  ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น
หรือกระท�าการอันเป็นความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
 “ประพฤติมชิอบ” หมายความว่า ใช้อ�านาจในต�าแหน่งหรอืหน้าทีอ่นัเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ 
การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติแห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (๒) ผู้พิพากษาและตุลาการ
 (๓) พนักงานอัยการ
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (๕) เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระจากการควบคุมหรือก�ากับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
 (๖) เจ้าหน้าท่ีของรัฐในส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
 (๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควรด�าเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
 (๘) เจ้าหน้าทีข่องรัฐซึง่ร่วมกระท�าความผิดกบับคุคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) และ (๗)
 “ผูก้ล่าวหา” หมายความว่า ผูซ้ึง่ได้รบัความเสยีหายจากการกระท�าการทจุรติ
ในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และได้กล่าวหาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้
 “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซ่ึงถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏ 
แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าได้กระท�าการทุจริต 
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ในภาครัฐอันเป็นมูลท่ีจะน�าไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าดังกล่าวด้วย
 “ไต่สวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า แสวงหา รวบรวม และการด�าเนินการ
อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครัฐด้วย
 “พนักงาน ป.ป.ท.” หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ซึ่งคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนซึ่ง
ด�ารงต�าแหน่งในระดับไม่ต�่ากว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
 “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” หมายความว่า ผู้ซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติในภาครฐัแต่งตัง้จากข้าราชการพลเรอืนหรอืพนกังานราชการให้ปฏบิตัิ
การตามพระราชบัญญัตินี้
 “ส�านกังาน” หมายความว่า ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
 “รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๒

 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัมอี�านาจออก
ระเบยีบและประกาศกบัแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีโ่ดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 ระเบยีบและประกาศตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสองทีม่ผีลเป็นการทัว่ไปเมือ่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 ๒มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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หมวด ๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  

 มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง  
และกรรมการอื่นอีกห้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมาตรา ๕/๑ และมี
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
โดยต�าแหน่ง๓ 
 ให้เลขาธกิารเป็นเลขานกุาร และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตัง้ข้าราชการ
ในส�านักงานจ�านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 มิให้น�าบทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้
บังคับกับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็น
กรรมการโดยต�าแหน่ง

 มาตรา ๕/๑๔ เม่ือมีกรณีท่ีต้องสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ให้ด�าเนินการ  
ดังต่อไปนี้
 (๑) ในการสรรหากรรมการ ให้คณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ
กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิสรรหาและเสนอรายช่ือบคุคลผูม้คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๔) องค์กรละห้าคน ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ที่มีเหตุท�าให้ต้องมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัด
เลือก ส�าหรับกรณีท่ีเป็นการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้องค์กร
ดังกล่าวแต่ละองค์กรเสนอรายชื่อเท่าจ�านวนกรรมการที่ว่างลง
 (๒) ให้มคีณะกรรมการคดัเลอืก ประกอบด้วย ประธานศาลฎกีา ประธานศาล
ปกครองสงูสดุ ประธานศาลรฐัธรรมนญู และประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิ เป็นกรรมการ
คดัเลอืก โดยให้เลอืกกนัเองเป็นประธานกรรมการคัดเลือกคนหนึง่ ในกรณทีีไ่ม่มผู้ีด�ารง
ต�าแหน่งใดหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้ผู้ท�าการแทน ผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทน หรอื
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนั้น ท�าหน้าที่กรรมการคัดเลือกแทน

  ๓มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๔มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) | ๙

 (๓) ให้คณะกรรมการคัดเลอืกพจิารณาคดัเลอืกบคุคลเป็นกรรมการจากรายชือ่
บุคคลตาม (๑) ให้ได้จ�านวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง
 (๔) ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจ�านวนตาม  
(๓) ให้แจ้งให้องค์กรตาม (๑) แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจ�านวนเท่ากับ
จ�านวนกรรมการทีย่งัขาดอยูภ่ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารคดัเลอืกบคุคลได้ไม่ครบ
จ�านวนดังกล่าว และให้คณะกรรมการคัดเลือกด�าเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมตาม (๓)  
เป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการไว้แล้ว
 (๕) เม่ือได้มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจ�านวนแล้ว ให้ผู้ได้รับ 
คัดเลือกเป็นกรรมการประชุมเลือกกันเองเพื่อเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้
คณะกรรมการคัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตามมาตรา ๗ วรรคสอง รวมทัง้ความยนิยอมของบคุคลดงักล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกก�าหนด

 มาตรา ๖  กรรมการต้อง
 (ก) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  (๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
  (๒) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
  (๓) มีสัญชาติไทย
  (๔) มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี
  (๕) เป็นหรอืเคยเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนญู ตลุาการศาลปกครองสงูสดุ 
ผู้พิพากษาซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับ
ราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางบริหาร 
ในหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
ศาสตราจารย์
 (ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  (๑) เป็นผู้มีต�าแหน่งในพรรคการเมือง
  (๒) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  (๓) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  (๔) ต้องคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยค�าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย



พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  ๑0

  (๕) ติดยาเสพติดให้โทษ
  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๗) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการ
ลงโทษ หรือเคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาอันถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิด
ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
  (๙) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ 
แผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
  (๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง

 มาตรา ๗  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้อง
 (๑) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
 (๒) ไม่ด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด�าเนินธุรกิจโดย
มุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
 (๓) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
 (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 (๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.
 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งในวันที่ได้
รับการคัดเลือก ถ้าผู้นั้นแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากต�าแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๕) 
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล้ว  ทั้งนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกด�าเนินการ 
ต่อไปได้ ถ้าผู้นั้นมิได้แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ถือว่าบุคคล
นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก และให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกใหม่โดยจะ
พิจารณาจากรายช่ือบคุคลทีม่กีารเสนอไว้แล้วตามมาตรา ๕/๑ (๑) หรอืจะขอให้องค์กร
ตามมาตรา ๕/๑ (๑) เสนอรายชื่อบุคคลใหม่ก็ได้ โดยให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕/๑ (๔) 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม๕ 

 ๕มาตรา ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) | ๑๑

 มาตรา ๘  กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสีปี่ ผูซ้ึง่พ้นจากต�าแหน่ง
แล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 ในกรณทีีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมไิด้มีการแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่

 มาตรา ๙๖ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก 
ต�าแหน่งเมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
 (๓) ลาออก
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗
 (๕) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตว่ิากระท�าการทจุรติต่อหน้าที ่หรอืมทีรัพย์สนิ
เพิ่มขึ้นผิดปกติหรือร�่ารวยผิดปกติ หรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (๖) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดเท่า
ที่มีอยู่ให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความ
สามารถ
 ในกรณมีปัีญหาว่ากรรมการผูใ้ดต้องพ้นจากต�าแหน่งตาม (๔) หรอืไม่ ให้คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้วินิจฉัย
 การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น�าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงทราบ

 มาตรา ๑๐๗  ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ และยังมิได ้
แต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
และให้ถอืว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่อียู ่เว้นแต่มกีรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือก
กรรมการคนหน่ึงท�าหน้าท่ีประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการท่ี 

  ๖มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๗มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕/๑ (๕) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

 มาตรา ๑๑  ให้ถือว่ากรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 มาตรา ๑๒  การประชมุของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องมกีรรมการมาประชมุ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

 มาตรา ๑๓  การประชุมให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด
 การนัดประชุมต้องท�าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณ ี
ดังกล่าวนี้จะท�าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
 บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น�ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนซึ่ง
ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

 มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการประชุม และเพื่อ
รักษาความเรียบร้อยในการประชุมให้ประธานกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งใด ๆ  
ตามความจ�าเป็นได้
 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู ่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

 มาตรา ๑๕  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมดเท่าทีม่อียูไ่ม่ว่าเป็นการลงมตใินการวนิจิฉยัหรอืให้ความเหน็ชอบตามบทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญัตนิี้
 กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๖  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
 ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการ
ประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกไว้ด้วย

 มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพฒันาการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
 (๒) เสนอแนะและให้ค�าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรเีกีย่วกับการปรบัปรงุกฎหมาย 
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กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 (๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่
ของรฐัซึง่ต้องยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (๔) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเก่ียวกับการกระท�าการทุจริตในภาครัฐของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 (๕) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส�านวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการ
เพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 (๖) จดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปีเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่เสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย
 (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มอบหมาย
 (๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ี หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มอบหมาย

 มาตรา ๑๘  ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๑๗ (๔) และ (๕) ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วย
 (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�า ส่งค�าชี้แจง
เป็นหนงัสอื หรอืส่งบญัชเีอกสารหรอืหลกัฐานใด ๆ  มาเพือ่ไต่สวนหรอืเพือ่ประกอบการ
พิจารณา
 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาเพื่อให้ถ้อยค�า ส่งค�าชี้แจงเป็น
หนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
 (๓) ด�าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ�านาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน 
สถานที่ท�าการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อ 
ตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว 
ให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
 (๔) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ความช่วย 
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เหลอืสนับสนนุหรอืเข้าร่วมปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอได้ตามสมควรแก่กรณี
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด�าเนินการตามวรรคหน่ึงแทนได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 มาตรา ๑๙๘   เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแจ้งให้หน่วยงานใดด�าเนินการจัดให้กรรมการ เลขาธิการ  
หรืออนุกรรมการหรือพนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง เข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องที่
กล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรรมการ เลขาธิการ อนุกรรมการ หรือ
พนักงาน ป.ป.ท. จะขอเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด แต่ต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย ระเบยีบ 
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น

 มาตรา ๒๐  ในกรณทีีก่รรมการ อนกุรรมการ พนกังาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท. ผูใ้ดมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในเรือ่งใด คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
อาจมีมติมิให้ผู้น้ันเข้าร่วมด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง พิจารณา หรือวินิจฉัยเรื่องนั้น 
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัต ิ
หน้าทีข่องกรรมการผูน้ัน้ต่อไปให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด โดยคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. อาจก�าหนดให้กรรมการผู้นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าค�ากล่าวหาไม่มีมูลความผิด ให้
กรรมการทีย่ตุกิารปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึง่มสีทิธไิด้รบัเงนิเดอืน เงนิประจ�าต�าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นในระหว่างที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่เต็มจ�านวน

 มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ใดถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ว่ากระท�าการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือร�่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติและ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าค�ากล่าวหาไม่มีมูลความผิดให้
กรรมการทีย่ตุกิารปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึง่มสีทิธไิด้รบัเงนิเดอืน เงนิประจ�าต�าแหน่ง

 ๘มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นในระหว่างที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่เต็มจ�านวน

 มาตรา ๒๒  ให้กรรมการได้รับเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
 ให้กรรมการโดยต�าแหน่งได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
 ให้อนกุรรมการได้รบัเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ตามระเบยีบ
ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๒
การไต่สวนข้อเท็จจริง

  

 มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด
 (๑) เมื่อได้รับการกล่าวหาตามมาตรา ๒๔
 (๒) เมือ่มเีหตอุนัควรสงสยัว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดกระท�าการทจุรติในภาครฐั
 (๓) เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐
 (๔) เม่ือได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด�าเนินการไต่สวน 
ข้อเท็จจริง
 บทบัญญตัติามวรรคหนึง่ให้ใช้บงัคับกบักรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืบคุคลอืน่
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย

 มาตรา ๒๓/๑๙ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าจะรับหรือไม่
รบั หรอืสัง่จ�าหน่ายเรือ่งตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่ังให้แล้วเสร็จภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่ได้รับเรื่องกล่าวหา
 ก่อนด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิตามมาตรา ๒๓ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจ 
มอบหมายให้เลขาธิการด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ในเรื่องกล่าวหานั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ 
ในการนี ้เลขาธกิารอาจมอบหมายให้พนกังาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. เป็นผูด้�าเนนิ
การแทนกไ็ด้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 ๙มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 มาตรา ๒๓/๒๑๐ ในการด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓  
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วน�าเสนอส�านวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาตาม
มาตรา ๓๙ ต่อไป
 เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามวรรคหนึ่งก็ได้
 เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ให้เลขาธิการมีอ�านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งด้วย
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง 
เบือ้งต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. และการด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของเลขาธกิาร
และพนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 มาตรา ๒๔  การกล่าวหาเจ้าหน้าทีข่องรฐัว่ากระท�าการหรอืเกีย่วข้องกบัการ 
กระท�าการทุจริตในภาครัฐ จะท�าด้วยวาจาหรือท�าเป็นหนังสือก็ได้
 ในกรณทีีก่ล่าวหาด้วยวาจา ให้พนกังาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. บนัทกึ
ค�ากล่าวหาและจัดให้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหาในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้ และในกรณีที่
ผู้กล่าวหาไม่ประสงค์จะเปิดเผยตน ห้ามไม่ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ รวมทั้งหลักฐานอื่นใดที่เป็นการส�าแดงตัวของผู้กล่าวหา
 ในกรณทีีก่ล่าวหาเป็นหนงัสอื ผูก้ล่าวหาจะต้องลงชือ่และทีอ่ยูข่องตน แต่หาก
ผูก้ล่าวหาจะไม่ลงชือ่และทีอ่ยูข่องตนต้องระบพุฤตกิารณ์แห่งการกระท�าของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาและพยานหลักฐานเบื้องต้นไว้ให้เพียงพอที่จะด�าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได้

 มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกล่าวหาที่รับไว้ดังต่อไปนี้ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการต่อไป
 (๑) เรื่องกล่าวหาบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่อยู ่ในอ�านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 (๒) เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ว่ากระท�าความผิดร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 ๑๐มาตรา ๒๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 (๓) เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณา
 ในกรณีเรื่องกล่าวหาตาม (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงไว้แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  ทัง้นี ้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถอืส�านวนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ
ดังกล่าวเป็นส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือจะด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้

 มาตรา ๒๖  ห้ามมใิห้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรอืพจิารณาเรือ่ง ดงัต่อไปนี้
 (๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จ 
เด็ดขาดแล้ว
 (๒) เรือ่งทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วนิจิฉยัเสรจ็เดด็ขาดแล้ว และไม่มพียาน
หลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส�าคัญแห่งคดี
 (๓) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาล
ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีค�าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วโดยไม่มีการถอนฟ้องหรือทิ้ง 
ฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี
 (๔) เรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกกล่าวหา 
เกินกว่าห้าปี

 มาตรา ๒๗  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รับหรือสั่งจ�าหน่ายเรื่องที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ก็ได้
 (๑) เรือ่งทีไ่ม่ระบพุยานหลกัฐานหรอืระบพุฤตกิารณ์แห่งการกระท�าทีช่ดัเจน
เพียงพอที่จะด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
 (๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา
และเป็นเร่ืองทีไ่ม่อาจหาพยานหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิต่อไปได้
 (๓) เรือ่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็ว่าไม่ใช่เป็นการกระท�าผดิวนิยัอย่างร้ายแรง
 (๔) เรื่องที่องค์กรบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐก�าลังพิจารณาอยู่
หรือได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว และไม่มีเหตุแสดงให้เห็นว่าการพิจารณานั้นไม่ชอบ

 มาตรา ๒๘  เรือ่งใดทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่รบัหรอืสัง่จ�าหน่ายตามมาตรา 
๒๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรให้แจ้งผู้บังคับ
บัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่โดยเร็วและแจ้ง
ผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ท ทราบ
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 มาตรา ๒๙  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธกิารเป็นผูพ้จิารณา
รับหรือไม่รับเรื่องใดไว้พิจารณาตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ แล้วรายงานให ้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
ให้ด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี อันเนื่องมาจากการกระท�าการ
ทจุริตในภาครัฐ ให้พนกังานสอบสวนส่งเรือ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสบิวนั
นับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป  
ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการสอบสวนเสีย
ก่อนและส่งส�านวนการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่ก�าหนด  
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะถือว่าส�านวนการสอบสวนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็ได้
 เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหน่ึงให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท�าความตกลงกับส�านักงาน 
โดยก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต ่างๆ รวมถึงการจัดท�าส�านวนการสอบสวน  
การควบคุมตัว การปล่อยชั่วคราว และการด�าเนินการอื่นๆ เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน
 ในกรณทีีม่กีารกระท�าความผดิทางอาญาอืน่ทีม่ใิช่การกระท�าการทจุรติในภาครฐั
รวมอยู่ด้วย และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หากให้พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีไป
ตามอ�านาจหน้าทีจ่ะเป็นประโยชน์กว่า จะส่งเร่ืองคืนให้พนกังานสอบสวนภายในสามสบิ
วนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รบัเรือ่ง และขอให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการ
ตามอ�านาจหน้าที่ต่อไปก็ได้ โดยให้น�าขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้ก�าหนด
ไว้ตามวรรคสองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สัง่จ�าหน่ายเรือ่งน้ัน 
ในกรณีนี้ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะแจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที ่
ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไปด้วยก็ได้๑๑ 

 มาตรา ๓๐/๑๑๒ ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ตามมาตรา ๓๐ โดยได้มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท. 
มีอ�านาจควบคุมและพิจารณาสั่งค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาท่ีถูกควบคุมตัว
นั้นได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 การปล่อยชัว่คราวตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีป่ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญาก�าหนด

 ๑๑มาตรา ๓๐ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

  ๑๒มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) | ๑๙

 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 
ข้อเท็จจริงหรือการฟ้องคดี พนักงาน ป.ป.ท. อาจยื่นค�าร้องขอหมายขังผู้ถูกกล่าวหา 
ต่อศาลได้ หากกรณทีีม่กีารควบคมุตวัผูถ้กูกล่าวหาไว้ในอ�านาจของศาลแล้ว ให้พนกังาน 
ป.ป.ท. มีอ�านาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป โดยให้มีอ�านาจหน้าที ่
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๓๑  เร่ืองท่ีพนักงานสอบสวนส่งมายังคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ตามมาตรา ๓๐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
 (๑) เรื่องที่ไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๒๓
 (๒) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้รับหรือพิจารณาตามมาตรา 
๒๖ (๑) (๒) และ (๓)
 (๓) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้รับหรือพิจารณาตามมาตรา 
๒๖ (๔)
 ในกรณตีาม (๑) และ (๓) ถ้าเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด�าเนินการ
ต่อไป

 มาตรา ๓๒  คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนิน
การไต่สวนข้อเท็จจริงแทนหรือมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ด�าเนินการแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือ 
มลูความผดิก็ได้ โดยค�านงึถงึความเหมาะสมและระดบัและต�าแหน่งของผู้ถกูกล่าวหาด้วย
 คณะอนกุรรมการตามวรรคหนึง่ต้องแต่งตัง้จากบคุคลซึง่มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ
และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท. ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 มาตรา ๓๓๑๓ (ยกเลิก)

 ๑๓มาตรา ๓๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒0

 มาตรา ๓๔  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษา 
หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะ
อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มอบหมาย แล้วแต่กรณี
 การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ที่ปรึกษาหรือผู ้เช่ียวชาญ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
และสทิธปิระโยชน์อืน่ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของกระทรวง
การคลัง๑๔ 

 มาตรา ๓๕  ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการ 
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง
 (๑)๑๕  รู้เห็นเหตุการณ์ หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเรื่องที่กล่าว
หาในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาก่อน
 (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
 (๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน
หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
 (๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
 ผูม้ส่ีวนได้เสยีจะคดัค้านอนกุรรมการ พนกังาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. 
ซึ่งมีเหตุตามวรรคหน่ึงก็ได้ โดยยื่นค�าร ้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และให ้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัยโดยพลัน ในระหว่างที่รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึ่งถูกคัดค้านระงับ 
การปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน

 มาตรา ๓๖  ในการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถกูกล่าวหาทราบ
และก�าหนดระยะเวลาตามสมควรทีผู่ถ้กูกล่าวหาจะมาชีแ้จงข้อกล่าวหาและแสดงพยาน
หลักฐานหรือน�าพยานบุคคลมาให้ถ้อยค�าประกอบการชี้แจง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 ๑๔ มาตรา ๓๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๕ มาตรา ๓๕ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) | ๒๑

  ในการชีแ้จงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยค�า ผูถู้กกล่าวหามีสทิธนิ�าทนายความ
หรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ถ้อยค�าของตนได้

 มาตรา ๓๗  ก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีติว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัผู้ใดกระท�า
การทุจริตในภาครฐั ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตว่ิาการทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัผู้ถกูกล่าวหา
ยังอยู่ในต�าแหน่งหน้าท่ีต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง สมควรสั่งพัก
ราชการ พักงานหรือให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหานั้น
ไว้ก่อน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาด�าเนินการ
สัง่พักราชการ พกังานหรอืให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ี แล้วแต่กรณ ีตามกฎหมาย ระเบยีบ
หรือข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลทีใ่ช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐผูถ้กูกล่าวหานัน้
 ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาของเจ ้าหน้าที่ของรัฐไม ่เห็นด ้วยกับมติของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามวรรคหน่ึง ให้เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาลเพื่อพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการ
ไปตามค�าวินิจฉัยนั้น
 ในกรณทีีผ่ลการไต่สวนข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นัน้
ไม่มีมูล ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีมติ และให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าท�างานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้
บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

 มาตรา ๓๘  ห้ามมใิห้กรรมการ อนกุรรมการ พนกังาน ป.ป.ท. หรอืเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท. กระท�าการใด ๆ อันเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหา
หรือพยาน เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยค�าใด ๆ ในเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง
 ถ้อยค�าใดที่ได้มาโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่งไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

 มาตรา ๓๙  เมื่อด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ให้จัดท�าส�านวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ก�าหนด
 เพือ่ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสัง่ให้มกีารไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ก็ได้

 มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท�า
การทจุริตในภาครฐั และเป็นกรณมีมีลูความผดิทางวนิยั ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน
และเอกสารทีม่อียูพ่ร้อมทัง้ความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับัญชาหรอืผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอน
ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 



พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒๒

 ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัย
แก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นส�านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย 
ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของผูถ้กูกล่าวหานัน้ ๆ  แล้วแต่กรณี
 ส�าหรับผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัย  
เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตว่ิาผูถ้กูกล่าวหาดงักล่าวได้กระท�าผดิในเรือ่งท่ีถกูกล่าวหา 
ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารทีม่อียูพ่ร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าที่ต่อไป

 มาตรา ๔๑  เมือ่ได้รบัรายงานตามมาตรา ๔๐ ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู้มอี�านาจ
แต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้ผู้บังคับ
บญัชาหรือผู้มอี�านาจแต่งตัง้ถอดถอนส่งส�าเนาค�าสัง่ลงโทษดงักล่าวไปให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกค�าสั่ง

 มาตรา ๔๒  ผูบั้งคบับญัชาหรอืผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอนผูใ้ดละเลยไม่ด�าเนนิ
การตามมาตรา ๔๑ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นกระท�า
ความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ

 มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ด�าเนินการทางวินัย
ตามมาตรา ๔๑ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด�าเนินการทางวินัยของผู้บังคับ
บัญชาตามมาตรา ๔๑ ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความ
เห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจสั่งการตามที่เห็นสมควรหรือใน
กรณทีีจ่�าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเร่ืองให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่ง 
แต่งตัง้กรรมการ อนกุรรมการ ลกูจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่เพื่อให้มีการด�าเนินการที่ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได้

 มาตรา ๔๔  ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๔๑ จะใช้สิทธิอุทธรณ์
ดุลพินิจในการก�าหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
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ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�าหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ก็ได้  ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่งดังกล่าว

 มาตรา ๔๕  ในกรณีที่การกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๐  
เป็นความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้งส�านวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้
พนักงานอัยการด�าเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่าการด�าเนินการและส�านวนการไต่สวนข้อ
เท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการสอบสวนและส�านวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นว่าข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ได้รับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด�าเนินคดีได้ ให้
พนกังานอยัการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพือ่ไต่สวนข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิ โดย
ให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีจ�าเป็นคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จะร่วมกบัอยัการสงูสดุตัง้คณะท�างานร่วมกันเพือ่ไต่สวนข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิกไ็ด้
 ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ยนืยนัให้ฟ้อง ให้ส่งเรือ่งให้อยัการสงูสุดวนิจิฉยั ค�าวนิจิฉยัของอยัการสงูสดุให้เป็นทีส่ดุ
 บทบัญญัติในมาตราน้ีให้น�ามาใช้บังคับในกรณีที่พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์ 
ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๖  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค�าสั่งฟ้องและจ�าเป็นต้องน�าตัวผู้ถูก
กล่าวหาไปศาลให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานอัยการตามเวลาที่ก�าหนดและใน
กรณมีคีวามจ�าเป็นต้องจบัตวัผูถู้กกล่าวหา ให้พนกังานอยัการแจ้งพนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต�ารวจทีม่เีขตอ�านาจเหนอืท้องทีท่ีผู่ถู้กกล่าวหามภีมูลิ�าเนาหรอืทีอ่ยูเ่ป็นผู้ด�าเนนิการ 
และเพื่อการนี้ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูก
กล่าวหา พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจดังกล่าว มีอ�านาจร้องขอต่อศาลที่มีเขต
อ�านาจเหนือท้องท่ีน้ันให้ออกหมายจับได้  ท้ังน้ี ให้น�าบทบัญญัติเรื่องการจับ การขัง
และการปล่อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
 ในกรณทีีม่กีารจบักมุ ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจส่งตวัผูถ้กูจับพร้อม
ทั้งบันทึกการจับไปยังศาลแล้วแจ้งให้พนักงานอัยการทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมง

 มาตรา ๔๗๑๖ กรณทีีผู่ถ้กูกล่าวหาเป็นบคุคลทีอ่ยูใ่นอ�านาจศาลทหาร ในการ
ด�าเนินคดีอาญาตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของอัยการทหาร
 
 ๑๖มาตรา ๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ในกรณีเช่นนั้นอ�านาจของอัยการสูงสุดตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ให้เป็นอ�านาจของ 
เจ้ากรมพระธรรมนูญ

 มาตรา ๔๘  ในการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็ควรตรวจ
สอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา และเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งบัญชี
แสดงรายการทรพัย์สินและหนีส้ินทีย่ื่นไวม้าให้ตรวจสอบได้ แต่ถ้าเปน็กรณทีี่เจ้าหนา้ที่
ของรัฐผูถ้กูกล่าวหามไิด้เป็นผูท้ีต้่องยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิไว้ต่อคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอี�านาจสัง่ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นัน้ย่ืนบญัชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนดได้
 ในการไต่สวนตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาร�่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิด
ปกติให้ส่งเรื่องทั้งหมดพร้อมทั้งส�านวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีต่่อไป ในกรณเีช่นนัน้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะถือเอาส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส�านวน
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วย
หรือไม่ก็ได้
 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมิได้
ร�า่รวยผดิปกติหรอืมไิด้มทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิแต่มกีรณต้ีองด�าเนนิการเก่ียวกบัการ
ทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องคืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด�าเนิน
การตามอ�านาจหน้าที่ หรือจะไต่สวนและชี้มูลตามอ�านาจหน้าที่ของตนต่อไปก็ได้

 มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล
นอกจากด�าเนินการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แล้ว หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผูถ้กูกล่าวหาได้อนุมตั ิอนญุาต ออกเอกสารสทิธิ ให้สทิธิประโยชน์หรอืการส่ังการใด ๆ 
แก่บุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน
การอนมุตั ิอนญุาต ออกเอกสารสทิธ ิให้สทิธปิระโยชน์ หรอืการสัง่การใด ๆ  นัน้ ต่อไปด้วย

 มาตรา ๕๐  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท�าการทุจริตในภาครัฐ 
และคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี แม้ภายหลัง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วด้วยเหตุอื่นไม่เกินห้าปี
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นอกจากตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอี�านาจด�าเนนิการต่อไปได้ แต่ต้องด�าเนนิการ
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือวันที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
 ในกรณทีีม่กีารกล่าวหาเมือ่เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้พ้นจากต�าแหน่ง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหน่ึงกระท�าการทุจริต 
ในภาครัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาด�าเนินการ 
ตามอ�านาจหน้าทีต่่อไปได้เสมือนว่าผูน้ัน้ยงัเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ และในกรณทีีก่ารกระท�า 
ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด�าเนินการ 
ตามมาตรา ๔๕

หมวด ๓
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  

 มาตรา ๕๑  ให้มีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐเป็นส่วนราชการมฐีานะเป็นกรมทีไ่ม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง โดยมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส�านักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส�านักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วย 
สั่งและปฏิบัติราชการ๑๗ 

 ส�านักงานมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (๑) รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทัง้สนบัสนนุ
และอ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 (๒) ประสานงานและให้ความร่วมมอืกับส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
 (๔) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

 ๑๗ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 (๕) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 (๖) ปฏิบัตกิารอืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญติันีแ้ละกฎหมายอืน่ หรอืตาม
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ใน (๓) ให้ส�านักงานหารือ 
และท�าความตกลงร่วมกันกับส�านักงาน ป.ป.ช.

 มาตรา ๕๑/๑๑๘   ให้เลขาธกิารเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญั ซึง่นายกรฐัมนตรี
น�าความกราบบงัคมทลูเพือ่โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตามผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 
แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไป
 ในการคัดเลืือกตามวรรคสอง ให ้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หารือกับ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วย
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของส�านักงาน ให้ส�านักงานมีคณะอนุกรรมการ
สามญัประจ�ากระทรวง โดยให้ถอืว่าประธานกรรมการมฐีานะเป็นประธานอนกุรรมการ
สามญัประจ�ากระทรวง และเลขาธกิารมีฐานะเป็นรองประธานอนกุรรมการสามญัประจ�า
กระทรวง

 มาตรา ๕๒๑๙  ให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และข้าราชการใน
ส�านักงานเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
 ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งใน
ท�านองเดยีวกนักบัค่าตอบแทนพเิศษประจ�าต�าแหน่งพนกังานไต่สวนและผู้ช่วยพนกังาน
ไต่สวนตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต ท้ังนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง

 มาตรา ๕๒/๑๒๐   การแต่งตั้งพนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แต่ง
ตัง้จากข้าราชการพลเรอืนในสงักดัส�านกังาน ซึง่ด�ารงต�าแหน่งในระดบัไม่ต�า่กว่าช�านาญ
การหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
 ๑๘ มาตรา ๕๑/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๙มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๒๐มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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 (๑) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็น 
เนตบิณัฑติตามหลกัสตูรของส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา และเป็น
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้
ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าหกปี
 (๒) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติ
บัณฑิตตามหลักสูตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเป็นผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความ
เห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสี่ปี
 (๓) ส�าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย และเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทาง
กฎหมายไม่น้อยกว่าสองปี แต่ถ้าสอบไล่ได้เป็นเนตบิณัฑติตามหลกัสูตรของส�านกัอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วย ระยะเวลาสองปีให้ลดเหลือหนึ่งปี
 (๔) ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมาย หรอืส�าเรจ็การศกึษาระดบั
ปริญญาตรีอย่างน้อยสองสาขา หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเป็นผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ 
ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าแปดปี
 (๕) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยัง
ประโยชน์ต่อการด�าเนินการไต่สวนของส�านักงานเป็นอย่างยิ่ง และผ่านการอบรม
หลักสูตรการไต่สวน  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด และรับราชการใน
ส�านักงานหรือส�านักงาน ป.ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก�าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่ปี

 มาตรา ๕๓  เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี ้ส�านกังานอาจ
จัดให้มีมาตรการคุ้มครองเบ้ืองต้นส�าหรับผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท�าค�าร้อง ผู้ร้องทุกข์
กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ท่ีแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
หรือข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต ่อการด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 มาตรา ๕๔  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าคดีใดสมควรให้จัดให้มี
มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการให้มีมาตรการในการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว โดยให้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานท่ีมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองพยานในคดอีาญา  ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเหน็ด้วยว่าสมควร
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ใช้มาตรการทั่วไป หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดี
อาญาส�าหรับบุคคลดังกล่าวด้วย
 ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ช่ือเสียง ทรัพย์สิน  
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบ
สนัดาน หรอืบคุคลอืน่ทีม่คีวามสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบับคุคลดงักล่าว เพราะมกีารกระท�าผดิ
อาญาโดยเจตนา เนื่องจากการด�าเนินการหรือการให้ถ้อยค�า หรือแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ�าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญาด้วย

 มาตรา ๕๕  คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจดัให้มรีางวลัตอบแทนหรอืประโยชน์
อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๕๓ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด

 มาตรา ๕๖  ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะ
กรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด�าเนินการหรือให้ถ้อยค�า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และ
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน และ
ระดับต�าแหน่งให้แก่บุคคลน้ันเป็นกรณีพิเศษก็ได้  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๕๗  ในกรณบีคุคลตามมาตรา ๕๓ เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐเมือ่บคุคลนัน้
ร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูก
กลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้
ถ้อยค�า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็น
ว่ามเีหตอุันควรเชื่อไดว้า่น่าจะมีเหตดุังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรฐัมนตรีเพื่อพิจารณาสั่ง
การให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป

 มาตรา ๕๘  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�า
ผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยค�าหรือแจ้งเบาะแส
หรอืข้อมลูอนัเป็นสาระส�าคญัในการทีจ่ะใช้เป็นพยานในการวนิจิฉยัชีม้ลูการกระท�าผดิ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นน้ัน หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้
เป็นพยานโดยไม่ด�าเนนิคดกีไ็ด้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ก�าหนด
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หมวด ๓/๑
มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ๒๑ 

  

 มาตรา ๕๘/๑  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาด�าเนิน
การตามมาตรา ๑๗ (๒) โดยเร็ว
 (๑) เม่ือปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย  
ขาดประสิทธิภาพหรือขาดการบังคับใช้อย่างท่ัวถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท�าการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ผลดีต่อราชการได้
 (๒) เมื่อปรากฏว่าการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ไม่บรรลผุล เพราะไม่มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคับเกีย่วกบัวินยั หรอืมาตรการ
ที่จ�าเป็น

 มาตรา ๕๘/๒  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หน่วยงานของรัฐใด
มีวิธีปฏิบัติหรือการด�าเนินงานท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู ้ใช้บริการหรือ
ประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง ให้ส�านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ
 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มี
การตรวจสอบและด�าเนินการ แล้วแจ้งผลการด�าเนินการให้ส�านักงานทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงต้องก�าหนดระยะ
เวลาทีจ่ะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ให้ส�านกังานทราบด้วย ในกรณทีีห่วัหน้าหน่วยงานของรฐั
นั้นจงใจไม่ด�าเนินการหรือด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบ เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 มาตรา ๕๘/๓  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส�านักงานพบว่าการ
ด�าเนนิโครงการใดมกีารก�าหนดวงเงนิสงูเกนิทีเ่ป็นจรงิหรอืไม่คุม้ค่า ให้แจ้งให้ส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 ๒๑หมวด ๓/๑ มาตรการป้องกนัการทจุรติในภาครฐั มาตรา ๕๘/๑ ถึง มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบญัญตัิ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด

  

 มาตรา ๕๙  ให้ส�านักงานจัดท�าบัญชีเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ท. รับไว้พิจารณาและผลการด�าเนินการ เพื่อส่งให้ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทราบ เพื่อเป็นการประสานงานตามระยะเวลา วิธีการ และรายการที่ตกลงร่วมกัน

 มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ 
อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
 ในการด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ 
อนกุรรมการ และพนกังาน ป.ป.ท. เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่และ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจโดยให้มีอ�านาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย เว้นแต่อ�านาจ 
ในการจับและคุมขัง ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจเป็นผู้ด�าเนินการ

 มาตรา ๖๑๒๒  ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่าย ให้เป็นไป
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
 (๑) การไต่สวนข้อเทจ็จรงิ การแสวงหาข้อมลู และการรวบรวมพยานหลกัฐาน
 (๒) การมาช่วยปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐตามมาตรา ๑๘ (๔)
 (๓) การด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๖๑/๑๒๓  ในการด�าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกกล่าว
หาหรือจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  
มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ  
และเมือ่ได้มคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ลงโทษจ�าเลย ถ้าจ�าเลยหลบหนไีปในระหว่างต้องค�า
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ 
มาใช้บังคับ

 ๒๒มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๒๓มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๖๒  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�าหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือไม่ 
ด�าเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๓  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ีสัง่ตามมาตรา 
๔๘ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

 มาตรา ๖๔  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจาก 
การปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบัญญตันิี ้โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
และมิใช่การกระท�าตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๕  กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
ผู้ใดกระท�าการทุจริตในภาครัฐ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ
ความผิดนั้น

บทเฉพาะกาล

 มาตรา ๖๖  ให้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๖๗  ให้กระทรวงยตุธิรรม ส�านกังานป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครัฐ ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านกังาน ก.พ. ส�านกังบประมาณและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ร่วมกนัจดัท�าโครงสร้างส�านกังาน กรอบอตัราก�าลงัข้าราชการและพนกังานราชการและ
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ก�าหนดงบประมาณ รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็น เพื่อรองรับการด�าเนินการ
ตามอ�านาจหน้าทีข่องส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัตามพระราช
บัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 ในระยะเริม่แรก การก�าหนดโครงสร้าง อตัราก�าลงัและงบประมาณตามวรรค
หนึ่งต้องรองรับการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นที่ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมด้วย

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาล
มีนโยบายส�าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่มีส่วน
ราชการในส่วนของฝ่ายบรหิารท่ีมอี�านาจหน้าทีร่บัผิดชอบเกีย่วกับการป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติโดยตรง ท�าให้รฐับาลไม่สามารถก�ากบัดแูลและผลกัดนัเพือ่ให้การด�าเนนิ
การตามนโยบายดงักล่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายทีว่างไว้ อกี
ทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มี
อ�านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีภารกิจที่อยู่ใน
ความรบัผดิชอบจ�านวนมาก สมควรทีจ่ะมส่ีวนราชการในฝ่ายบรหิารทีร่บัผดิชอบในการ
ด�าเนินการด้านนโยบายดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้องทั้งหมด รวมท้ังก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๔

 มาตรา ๒  พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิ
จานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๒๓  บรรดาการด�าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะ
อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้กระท�าไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้

 มาตรา ๒๔  ให้กรรมการตามพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที ่
พระราชบญัญตัน้ีิใช้บงัคับ เป็นกรรมการตามพระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบริหารใน
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้

 มาตรา ๒๕  ให้เลขาธกิารตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที ่
พระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั เป็นเลขาธกิารตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตินี้

 มาตรา ๒๖  ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตาม 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นพนักงาน ป.ป.ท. และ 
เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๗  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�าส่ังที่ออกตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าส่ังที่ออกตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 ๒๔ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๓๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและการ
ด�าเนนิการล่าช้า และก่อให้เกดิปัญหาในทางปฏบิตัซิึง่ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์และ
รูปแบบของการทุจริตที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควร
ปรบัปรงุกระบวนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ และก�าหนดให้เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั รวมทัง้พนกังานและเจ้าหน้าทีข่องรฐัของส�านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัให้เหมาะ
สมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ 
คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม และการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐัเป็นส่วนราชการทีไ่ม่สงักดัส�านกันายกรัฐมนตร ีกระทรวง 
หรือทบวง เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั อนัจะมผีลให้การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครฐับรรลผุลและเกดิประโยชน์แก่ประชาชน  จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้



พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�า 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว ่า “พระราชบัญญัติมาตรการ 
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๓๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
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 “มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรรัีกษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจ
ออกระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”

 มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง  
และกรรมการอื่นอีกห ้าคน ซ่ึงพระมหากษัตริย ์ทรงแต ่งตั้งตามมาตรา ๕/๑  
และมเีลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่ง”

 มาตรา ๕  ให้เพิม่ความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๕/๑ แห่งพระราชบญัญตัมิาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
 “มาตรา ๕/๑  เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ให้ด�าเนินการ 
ดังต่อไปนี้
 (๑) ในการสรรหากรรมการ ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๔) องค์กรละห้าคน ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มี เหตุท�าให ้ต ้องมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการคดัเลอืก ส�าหรบักรณทีีเ่ป็นการสรรหาเพือ่แต่งต้ังกรรมการแทนต�าแหน่ง
ที่ว่าง ให้องค์กรดังกล่าวแต่ละองค์กรเสนอรายชื่อเท่าจ�านวนกรรมการที่ว่างลง
 (๒) ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เป็นกรรมการคดัเลอืก โดยให้เลอืกกนัเองเป็นประธานกรรมการคดัเลอืกคนหน่ึง ในกรณี
ที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งใดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ท�าการแทน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนั้น ท�าหน้าที่กรรมการคัดเลือกแทน
 (๓) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการจาก 
รายชื่อบุคคลตาม (๑) ให้ได้จ�านวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง
 (๔) ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจ�านวนตาม  
(๓) ให้แจ้งให้องค์กรตาม (๑) แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจ�านวนเท่ากับ
จ�านวนกรรมการทีย่งัขาดอยูภ่ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารคดัเลอืกบคุคลได้ไม่ครบ
จ�านวนดังกล่าว และให้คณะกรรมการคัดเลือกด�าเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมตาม (๓)  
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เป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการไว้แล้ว
 (๕) เม่ือได้มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจ�านวนแล้ว ให้ผู้ได้รับ 
คัดเลือกเป็นกรรมการประชุมเลือกกันเองเพื่อเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้
คณะกรรมการคัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตามมาตรา ๗ วรรคสอง รวมทัง้ความยนิยอมของบคุคลดงักล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกก�าหนด”

 มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งในวันที่ได้รับการ 
คัดเลือก ถ้าผู ้น้ันแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากต�าแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๕)  
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเชื่อได้ว่าตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๓) แล้ว   
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการคัดเลือก ให้คณะกรรมการคัดเลือกด�าเนิน
การต่อไปได้ ถ้าผู้น้ันมิได้แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ถือว่า
บคุคลนัน้ไม่ได้รบัการคดัเลอืก และให้คณะกรรมการคดัเลือกพจิารณาคดัเลือกใหม่โดย
จะพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่มีการเสนอไว้แล้วตามมาตรา ๕/๑ (๑) หรือจะ 
ขอให้องค์กรตามมาตรา ๕/๑ (๑) เสนอรายชือ่บคุคลใหม่กไ็ด้ โดยให้น�าบทบญัญตัมิาตรา 
๕/๑ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

 มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก 
ต�าแหน่ง เมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
 (๓) ลาออก
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗
 (๕) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตว่ิากระท�าการทจุรติต่อหน้าที ่หรอืมทีรัพย์สนิ
เพิ่มขึ้นผิดปกติหรือร�่ารวยผิดปกติ หรือจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
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หนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (๖) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน 
ความสามารถ
 ในกรณีมีปัญหาว่ากรรมการผู ้ใดต้องพ้นจากต�าแหน่งตาม (๔) หรือไม่  
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้วินิจฉัย
 การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้น�าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงทราบ

 มาตรา ๑๐  ในกรณทีีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ และยงัมไิด้แต่งตัง้
กรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้
ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลือ
อยู่ไม่ถึงห้าคน
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่ง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่เลือก
กรรมการคนหน่ึงท�าหน้าท่ีประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการท่ี
ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕/๑ (๕) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม”
 มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไป
นี้แทน
 “มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแจ้งให้หน่วยงานใดด�าเนินการจัดให้กรรมการ เลขาธิการ 
หรืออนุกรรมการหรือพนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง เข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องที่
กล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการ เลขาธิการ อนุกรรมการ  
หรือพนักงาน ป.ป.ท. จะขอเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด แต่ต้องอยูภ่ายใต้บงัคับของกฎหมาย ระเบยีบ 
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น”
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 มาตรา ๙  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๓/๑ และมาตรา ๒๓/๒ แห่ง 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑
 “มาตรา ๒๓/๑  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าจะรับหรือ 
ไม่รับ หรือสั่งจ�าหน่ายเรื่องตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับเรื่องกล่าวหา
 ก่อนด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓ คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
อาจมอบหมายให้เลขาธิการด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ในเรื่องกล่าวหานั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้   
ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
เป็นผู้ด�าเนินการแทนก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ก�าหนด

 มาตรา ๒๓/๒  ในการด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๓  

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นแทน 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วน�าเสนอส�านวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาตาม
มาตรา ๓๙ ต่อไป
 เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ตามวรรคหนึง่ก็ได้
 เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เลขาธิการมีอ�านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งด้วย
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้อง
ต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. และการด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิของเลขาธกิารและ
พนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด”

 มาตรา ๑๐  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๓๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑
 “ในกรณีท่ีมีการกระท�าความผิดทางอาญาอื่นที่มิใช่การกระท�าการทุจริต 
ในภาครัฐรวมอยู่ด้วย และคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หากให้พนักงานสอบสวน
ด�าเนนิคดไีปตามอ�านาจหน้าทีจ่ะเป็นประโยชน์กว่า จะส่งเรือ่งคนืให้พนกังานสอบสวน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเร่ือง และขอให้พนักงาน 
สอบสวนด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไปก็ได้ โดยให้น�าขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
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ทัง้หมดทีไ่ด้ก�าหนดไว้ตามวรรคสองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
สัง่จ�าหน่ายเรือ่งนัน้ ในกรณนีีถ้้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เหน็สมควรจะแจ้งผูบ้งัคบับญัชา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไปด้วยก็ได้”

 มาตรา ๑๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
 “มาตรา ๓๐/๑  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ตามมาตรา ๓๐ โดยได้มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท. 
มีอ�านาจควบคุมและพิจารณาสั่งค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาท่ีถูกควบคุมตัว
นั้นได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 การปล่อยชัว่คราวตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีป่ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญาก�าหนด
 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน 
ข้อเท็จจริงหรือการฟ้องคดี พนักงาน ป.ป.ท. อาจยื่นค�าร้องขอหมายขังผู้ถูกกล่าวหา 
ต่อศาลได้ หากกรณทีีม่กีารควบคมุตวัผูถ้กูกล่าวหาไว้ในอ�านาจของศาลแล้ว ให้พนกังาน 
ป.ป.ท. มอี�านาจขอให้ศาลควบคมุตวัผูถ้กูกล่าวหาไว้ได้ต่อไป โดยให้มอี�านาจหน้าทีเ่ช่น
เดยีวกับพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืพนกังาน
อัยการ แล้วแต่กรณี”

 มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

 มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
และสทิธปิระโยชน์อืน่ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของกระทรวง
การคลัง”
 มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
ในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาก่อน”
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 มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ 

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช ้
ความต่อไปนี้แทน
 “มาตรา ๔๗  กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�านาจศาลทหาร ในการ
ด�าเนินคดีอาญาตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของอัยการทหาร 
ในกรณีเช่นนั้น อ�านาจของอัยการสูงสุดตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ให้เป็นอ�านาจของ
เจ้ากรมพระธรรมนูญ”

 มาตรา ๑๖  ให้ยกเลกิความในวรรคหนึง่ของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “มาตรา ๕๑  ให้มสี�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
ในภาครัฐเป็นส่วนราชการมฐีานะเป็นกรมทีไ่ม่สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง โดยมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส�านักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส�านักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วย 
สั่งและปฏิบัติราชการ” 

 มาตรา ๑๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
 “มาตรา ๕๑/๑  ให้เลขาธกิารเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญั ซึง่นายกรัฐมนตรี
น�าความกราบบงัคมทลูเพือ่โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตามผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 
แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไป
 ในการคัดเลือกตามวรรคสอง ให ้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หารือกับ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของส�านักงาน ให้ส�านักงานมีคณะอนุกรรมการ
สามญัประจ�ากระทรวง โดยให้ถอืว่าประธานกรรมการมฐีานะเป็นประธานอนกุรรมการ
สามญัประจ�ากระทรวง และเลขาธกิารมีฐานะเป็นรองประธานอนกุรรมการสามญัประจ�า
กระทรวง”
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 มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ 
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
 “มาตรา ๕๒  ให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. และข้าราชการ 
ในส�านักงานเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
 ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. ได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่ง 
ในท�านองเดียวกันกับค่าตอบแทนพิเศษประจ�าต�าแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วย
พนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนดโดย 
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

 มาตรา ๑๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
 “มาตรา ๕๒/๑  การแต่งตั้งพนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้แต่งตัง้จากข้าราชการพลเรอืนในสงักดัส�านกังาน ซึง่ด�ารงต�าแหน่งในระดบัไม่ต�า่กว่า
ช�านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
 (๑) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็น 
เนตบิณัฑติตามหลกัสตูรของส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา และเป็น
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้
ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าหกปี
 (๒) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็น 
เนตบิณัฑติตามหลกัสตูรของส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา และเป็น
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้
ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสี่ปี
 (๓) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู ้
และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทาง
กฎหมายไม่น้อยกว่าสองปี แต่ถ้าสอบไล่ได้เป็นเนตบิณัฑติตามหลกัสูตรของส�านกัอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วยระยะเวลาสองปีให้ลดเหลือหนึ่งปี
 (๔) ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางกฎหมายหรอืส�าเรจ็การศกึษาระดบั
ปริญญาตรีอย่างน้อยสองสาขา หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเป็นผู้ที่มี
ความรู ้และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดีหรือการให ้
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ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าแปดปี
 (๕) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยัง
ประโยชน์ต่อการด�าเนินการไต่สวนของส�านักงานเป็นอย่างยิ่ง และผ่านการอบรม
หลักสูตรการไต่สวน  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�าหนด และรับราชการ 
ในส�านกังานหรอืส�านกังาน ป.ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ก�าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่ปี”

 มาตรา ๒๐  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ มาตรการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ และมาตรา ๕๘/๓ แห่งพระราชบญัญตัมิาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

“หมวด ๓/๑
มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

  

 มาตรา ๕๘/๑  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา 
ด�าเนินการตามมาตรา ๑๗ (๒) โดยเร็ว
 (๑) เม่ือปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัย  
ขาดประสิทธิภาพหรือขาดการบังคับใช้อย่างท่ัวถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท�าการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ผลดีต่อราชการได้
 (๒) เมื่อปรากฏว่าการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ไม่บรรลผุล เพราะไม่มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคับเกีย่วกบัวินยั หรอืมาตรการ
ที่จ�าเป็น

 มาตรา ๕๘/๒  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หน่วยงานของรัฐใด
มีวิธีปฏิบัติหรือการด�าเนินงานท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู ้ใช้บริการหรือ
ประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ 
ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ส�านักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ
 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มี
การตรวจสอบและด�าเนินการ แล้วแจ้งผลการด�าเนินการให้ส�านักงานทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากจะต้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงต้องก�าหนดระยะ
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เวลาทีจ่ะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ให้ส�านกังานทราบด้วย ในกรณทีีห่วัหน้าหน่วยงานของรฐั
นั้นจงใจไม่ด�าเนินการหรือด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบ เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 มาตรา ๕๘/๓  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส�านักงานพบว่าการ
ด�าเนนิโครงการใดมกีารก�าหนดวงเงนิสงูเกนิทีเ่ป็นจรงิหรอืไม่คุม้ค่า ให้แจ้งให้ส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป”

 มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไป
นี้แทน
 “มาตรา ๖๑  ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่าย ให้เป็นไป
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
 (๑) การไต่สวนข้อเทจ็จรงิ การแสวงหาข้อมลู และการรวบรวมพยานหลักฐาน
 (๒) การมาช่วยปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ของรัฐตามมาตรา ๑๘ (๔)
 (๓) การด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามพระราชบัญญัตินี้”

 มาตรา ๒๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๑ ของหมวด ๔ เบ็ดเตล็ด 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑
 “มาตรา ๖๑/๑  ในการด�าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกกล่าว
หาหรือจ�าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  
มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือ จ�าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 
และเมือ่ได้มคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ลงโทษจ�าเลย ถ้าจ�าเลยหลบหนไีปในระหว่างต้องค�า
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ 
มาใช้บังคับ”

 มาตรา ๒๓  บรรดาการด�าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้กระท�า
ไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) | 4๕

 มาตรา ๒๔  ให้กรรมการตามพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระ
ราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั เป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๕  ให้เลขาธกิารตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที ่
พระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั เป็นเลขาธกิารตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก ้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๖  ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท.  

ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพนักงาน ป.ป.ท.  
และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๗  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�าส่ังที่ออกตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าส่ังที่ออกตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๒๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
        นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบัน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและ 
การด�าเนินการล่าช้า และก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
และรูปแบบของการทุจริตที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
สมควรปรบัปรงุกระบวนการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ และก�าหนดให้เลขาธกิารคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐให้เหมาะสมและเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ได้มกีารปรบัปรงุโครงสร้าง
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในส่วนของการได้มา 
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต�าแหน่งของ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และก�าหนดให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน   
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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