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พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เวนแตบทบัญญัติในหมวด ๒ การไตสวนขอเท็จจริง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
“ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่
หรือปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่น เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่
ทั้งที่ตนมิไดมตี ําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือ
ทรัพยสินของแผนดิน
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตไมรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐดังตอไปนี้
(๑) ผูบริหารระดับสูง ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาด วยการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
(๒) ผูพิพากษาและตุลาการ
(๓) พนักงานอัยการ
(๔) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของศาล รัฐสภา องคกรตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระ
จากการควบคุมหรือกํากับของฝายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
(๖) เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๑ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๗) เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งกระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็น สมควร
ดําเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๘) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งรวมกระทําความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
“ผูกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งไดรับความเสียหายจากการกระทําการทุจริตในภาครัฐของ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือไดพบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐและไดกลาวหาตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้
“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวาไดกระทําการทุจริตในภาครัฐอันเปนมูลที่จะนําไปสูการ
ไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความรวมถึงตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการ
กระทําดังกลาวดวย
“ไตสวนขอเท็จจริง” หมายความวา แสวงหา รวบรวม และการดําเนินการอื่นใด เพื่อให
ไดม าซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให
หมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดวย
“พนักงาน ป.ป.ท.” หมายความวา เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผูซึ่งคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงในระดับไมต่ํากวา
หัวหนางานหรือเทียบเทาใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
“เจาหนาที่ ป.ป.ท.” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิก ารคณะกรรมการปอ งกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
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มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบและประกาศ เวนแตพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปน อํานาจของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ใหประธานกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอํานาจออกระเบียบและ
ประกาศกับแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบี ย บและประกาศตามวรรคหนึ่ง หรื อ วรรคสองที่มี ผ ลเป น การทั่ ว ไปเมื่ อ ได ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยยอวา
“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไมเกินหาคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ เปนกรรมการ
และมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการ และใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แตงตั้งขาราชการในสํานักงาน
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนกรรมการโดยตําแหนง
มาตรา ๖ กรรมการตอง
(ก) มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๒) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) มีสัญชาติไทย
(๔) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
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(๕) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษา
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวา
รองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจบริหารเทียบเทา
อธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย
(ข) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีตําแหนงในพรรคการเมือง
(๒) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๓) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ หรือ
เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรื อ ให อ อกจากราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ
(๙) เคยต องคํ าพิ พากษาหรื อ คํา สั่ง ของศาลให ทรั พ ยสิ น ตกเป น ของแผน ดิ น เพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
มาตรา ๗ ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตอง
(๑) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
(๒) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหา
ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๓) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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(๕) ไม เ ป น เจา หน า ที่ ของรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต เวนแตในฐานะเปนกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ในการแต ง ตั้ ง กรรมการ คณะรั ฐ มนตรี จ ะเสนอบุ ค คลซึ่ ง ไม มี ลั ก ษณะตามวรรคหนึ่ ง
เพื่อขอความเห็น ชอบตอสภาผูแ ทนราษฎรและวุ ฒิสภาก็ได แตเมื่อ สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภา
ให ความเห็ น ชอบแล ว คณะรัฐ มนตรี จะแต งตั้ งบุ คคลดั งกลา วไดเ มื่อ บุค คลนั้น ได ลาออกจากการ
เปนบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) หรือ (๕) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระตาม (๓) แลว ซึ่งตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาแลว ถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวา
บุคคลนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
เสนอบุคคลเขามาใหมแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรา ๘ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผูซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ก รรมการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ แต ยัง มิ ไ ด มีก ารแตง ตั้ ง กรรมการใหม ใ ห
กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๖
(๔) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากระทําการทุจริตตอหนาที่หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
หรือร่ํารวยผิดปกติหรือจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือ
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรแจ ง ให ท ราบตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
(๕) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออก
เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
ในกรณี มี ป ญหาว ากรรมการผู ใ ดต องพ น จากตํ าแหน งตาม (๓) หรื อไม ให คณะรั ฐมนตรี
เปนผูวินิจฉัย
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มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วาง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสามคน
ในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนง ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธานกรรมการไปจนกวาประธานกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๑ ใหถือวากรรมการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหตอง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๓ การประชุมใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
การนั ดประชุม ต องทํ าเปน หนัง สือ และแจ งใหก รรมการทุ กคนทราบลวงหนาไมนอ ยกว า
สามวัน เวน แตกรรมการนั้น จะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุม แลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือ
แจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได
บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเปนอยางอื่นก็ได
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการมี อํ า นาจหน า ที่ดํ า เนิ น การประชุม และเพื่ อ รั กษาความ
เรียบรอยในการประชุมใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได
ถาประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๕ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มี
อยูไมวาเปนการลงมติในการวินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหป ระธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๖ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ
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ถามีความเห็น แยงใหบัน ทึกความเห็น แยงพรอมทั้งเหตุผลไวใ นรายงานการประชุม และ
ถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกไวดวย
มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒ นาการปองกัน และปราบปรามการทุ จริตใน
ภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะและให คํ า ปรึ ก ษาแก ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ
ขอบังคับ หรือมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๓) เสนอแนะต อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกํ าหนดตํ าแหนง ของเจ าหนาที่ ของรั ฐ
ซึ่งตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐ
(๕) ไต ส วนข อเท็ จ จริ ง และสรุป สํ านวนพร อ มทั้ ง ความเห็ น สง พนั กงานอั ย การเพื่อ ฟ อ ง
คดีอาญาตอเจาหนาที่ของรัฐ
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบดวย
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๗ (๔) และ (๕) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคกรหรือหนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปน หนังสือ หรือสงบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไตสวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ
สงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไตสวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
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(๓) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการหรือ
สถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือ
พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา
ดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(๔) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือสนับสนุน
หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม โดยใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอไดตามสมควรแกกรณี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายใหอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่
ป.ป.ท. ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได ทั้งนี้ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการ
ป.ป.ท. จะแจงใหหนวยงานใดดําเนินการจัดใหกรรมการหรืออนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงเขาถึง
ขอมูล เกี่ย วกับ ผูถูก กลา วหา หรือบุ คคลอื่น ที่ มีเหตุอัน ควรเชื่อไดวา จะเกี่ยวขอ งในเรื่องที่กล าวหา
เพื่อประโยชนในการไตสวนขอเท็จจริงหรือเพื่อประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
หรือคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการหรืออนุกรรมการไตสวนจะขอเขาถึงขอมูลของ
หนวยงานใดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด ทั้งนี้ ภายใตบังคับ
ของกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงานนั้น
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท.
ผูใดมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในเรื่องใด คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมีมติมิใหผูนั้น
เขารวมดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง พิจารณา หรือวินิจฉัยเรื่องนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการผูใดถูกกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วากระทําการ
ทุจริตตอหนาที่หรือร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีม ติ
รับคํากลาวหาไวดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการ
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ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องกรรมการผู นั้ น ต อ ไปให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดใหกรรมการผูนั้นยุติการปฏิบัติ
หนาที่ไวกอนก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาคํากลาวหาไมมีมูลความผิด ใหกรรมการที่ยุติการ
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ในระหวางที่ยุติการปฏิบัติหนาที่เต็มจํานวน
มาตรา ๒๒ ใหกรรมการไดรับเงิน เดือน เงิน ประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทน
อยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ใหกรรมการโดยตําแหนงไดรับเงิน ประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
หมวด ๒
การไตสวนขอเท็จจริง
มาตรา ๒๓ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๒๕ แ ละมาตรา ๒๖ เมื่ อ มี ก รณี ดั ง ต อ ไปนี้
ให ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. ดํ า เนิ น การไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง โดยเร็ ว ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
(๑) เมื่อไดรับการกลาวหาตามมาตรา ๒๔
(๒) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตในภาครัฐ
(๓) เมื่อไดรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๓๐
(๔) เมื่อไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใ ชบังคับกับกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น เปน ตัวการ
ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย
มาตรา ๒๔ การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐวากระทําการหรือเกี่ยวของกับการกระทําการทุจริต
ในภาครัฐ จะทําดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือก็ได
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ในกรณีที่กลาวหาดวยวาจา ใหพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. บันทึกคํากลาวหา
และจัดใหลงลายมือชื่อผูกลาวหาในบันทึกการกลาวหานั้นไว และในกรณีที่ผูกลาวหาไมประสงคจะ
เปดเผยตน หามไมใหพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. เปดเผยชื่อหรือที่อยู รวมทั้งหลักฐาน
อื่นใดที่เปนการสําแดงตัวของผูกลาวหา
ในกรณีที่กลาวหาเปนหนังสือ ผูกลาวหาจะตองลงชื่อและที่อยูของตน แตหากผูกลาวหาจะ
ไมลงชื่อและที่อยูของตนตองระบุพฤติการณแหงการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งถูกกลาวหาและ
พยานหลักฐานเบื้องตนไวใหเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องกลาวหาที่รับไวดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป
(๑) เรื่องกลาวหาบุคคลซึ่งมิใชเจาหนาที่ของรัฐ แตอยูใ นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
(๒) เรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วากระทํา
ความผิดรวมกับบุคคลซึ่งมิใชเจาหนาที่ของรัฐ แตเปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
(๓) เรื่องกลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
ในกรณีเรื่องกลาวหาตาม (๓) ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได ดํ า เนิ น การไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง
ไวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดวย
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวเปนสํานวนการไตสวน
ขอเท็จ จริ งตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนูญ วาด วยการปอ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต
หรือจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได
มาตรา ๒๖ หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรือพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไวพิจารณาหรือไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหม
ซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดี
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(๓) เรื่องที่ผูถูกกลาวหาถูกฟองเปนคดีอาญาในประเด็น เดียวกัน และศาลประทับฟองหรือ
พิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลวโดยไมมีการถอนฟองหรือทิ้งฟอง หรือเปนกรณีที่ศาลยังไมได
วินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี
(๔) เรื่องที่ผูถูกกลาวหาพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐกอนถูกกลาวหาเกินกวาหาป
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไมรับหรือสั่งจําหนายเรื่องที่มีลักษณะดังตอไปนี้ก็ได
(๑) เรื่องที่ไมระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณแหงการกระทําที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได
(๒) เรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกินหาปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและเปนเรื่องที่
ไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
(๓) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวาไมใชเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๔) เรื่องที่องคกรบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐกําลังพิจารณาอยูหรือไดพิจารณา
เปนที่ยุติแลว และไมมีเหตุแสดงใหเห็นวาการพิจารณานั้นไมชอบ
มาตรา ๒๘ เรื่องใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไมรับหรือสั่งจําหนายตามมาตรา ๒๗ (๑)
(๒) หรือ (๓) ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรใหแจงผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐ
ผูถูกกลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเร็วและแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ท ทราบ
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายใหเลขาธิการเปนผูพิจารณารับหรือไมรับ
เรื่องใดไวพิจารณาตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ อัน เนื่อ งมาจากการกระทํ าการทุ จริ ตในภาครัฐ ใหพ นัก งาน
สอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษ
เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแจงใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเสียกอนและสงสํานวนการสอบสวนใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะถือวาสํานวนการสอบสวนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปน
สํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็ได
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เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดี
พิเศษและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของทําความตกลงกับสํานักงาน โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ตาง ๆ รวมถึงการจัดทําสํานวนการสอบสวน การควบคุมตัว การปลอยชั่วคราว และการดําเนินการ
อื่น ๆ เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน
มาตรา ๓๑ เรื่องที่พนั กงานสอบสวนสงมายังคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา ๓๐
ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีดังตอไปนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่อง
กลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป
(๑) เรื่องที่ไมใชกรณีตามมาตรา ๒๓
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตองหามมิใหรับหรือพิจารณาตามมาตรา ๒๖ (๑) (๒)
และ (๓)
(๓) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตองหามมิใหรับหรือพิจารณาตามมาตรา ๒๖ (๔)
ในกรณีตาม (๑) และ (๓) ถาเปนเรื่องที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการตอไป
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนิน การไตสวน
ขอเท็จจริงแทนหรือมอบหมายใหพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ดําเนิน การแสวงหาข อมู ล
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และระดับและตําแหนงของผูถูกกลาวหาดวย
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ งแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตและมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่นั้น
การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจาหนาที่ ป.ป.ท. ตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
มาตรา ๓๓ เพื่อประสิทธิภาพในการไตสวนขอเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแตงตั้ง
ผูแทนภาคประชาชนเขารวมในคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงก็ได
การไดม าซึ่งผูแ ทนภาคประชาชนที่จะแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดขึ้นโดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ผูแ ทนภาคประชาชนที่ไดรั บ แตงตั้งตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไดรับ คาตอบแทน คาเดิน ทาง
คาที่พัก และสิทธิประโยชนอื่น ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงยุติธรรม โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแตงตั้งบุคคลเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อให
คํา ปรึ ก ษาหรื อ ช วยเหลื อ คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรื อ คณะอนุก รรมการไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แลวแตกรณี
การแตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด โดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ มีสิทธิไดรับคาตอบแทน คาเดินทาง คาที่พัก และสิทธิประโยชนอื่น
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๕ หามมิใหแตงตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังตอไปนี้เปนอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ในการไตสวนขอเท็จจริง
(๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา เวนแตในฐานะอื่น
ที่มิใชในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. มากอน
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหา หรือผูถูกกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผู สื บ สั น ดานหรื อ พี่ น อ ง
รวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติ หรือเปนหุนสวน หรือมีผลประโยชนรวมกันหรือ
ขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
ผูมีสวนไดเสียจะคัดคานอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ซึ่งมีเหตุ
ตามวรรคหนึ่งก็ได โดยยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. และใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย
โดยพลัน ในระหวางที่รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ซึ่งถูกคัดคานระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอน
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มาตรา ๓๖ ในการไตสวนขอเท็จจริง ใหแจงขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหาทราบและกําหนด
ระยะเวลาตามสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคล
มาใหถอยคําประกอบการชี้แจง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
ในการชี้แ จงขอ กลาวหาและการใหถอยคํา ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือบุคคล
ซึ่งผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรือใหถอยคําของตนได
มาตรา ๓๗ กอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตใน
ภาครัฐ ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวาการที่เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหายังอยูในตําแหนงหนาที่
ตอไป จะเปนอุปสรรคตอการไตสวนขอเท็จจริง สมควรสั่งพักราชการ พักงานหรือใหพนจากตําแหนง
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหานั้นไวกอน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องใหผูบังคับบัญชา
ของผู ถู กกล า วหาดํ า เนิ น การสั่ ง พัก ราชการ พั กงานหรือ ให พ น จากตํ า แหน ง หน าที่ แลว แต ก รณี
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อขอ บังคั บวา ดวยการบริห ารงานบุ คคลที่ใ ช บังคั บ แก เจา หนา ที่ของรั ฐ
ผูถูกกลาวหานั้น
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐ ไมเห็น ดวยกับมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอเรื่องตอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเพื่อพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรี
วินจิ ฉัยประการใด ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น
ในกรณี ที่ ผ ลการไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ข อ กล า วหาเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู นั้ น ไม มี มู ล
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แจงใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่มมี ติ และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นกลับเขารับราชการหรือกลับเขาทํางาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
มาตรา ๓๘ หามมิใหกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท.
กระทําการใด ๆ อันเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยาน เพื่อจูงใจให
ผูนั้นใหถอยคําใด ๆ ในเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง
ถอยคําใดที่ไดมาโดยฝาฝนวรรคหนึ่งไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได
มาตรา ๓๙ เมื่ อ ดํ า เนิ น การไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง เสร็ จ แล ว ให จั ด ทํ า สํ า นวนการไต ส วน
ขอเท็จจริงเสนอตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
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เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งใหมีการไตสวนขอเท็จจริง
เพิ่มเติมหรือตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได
มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีม ติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใ ดกระทําการทุจริตใน
ภาครั ฐ และเปน กรณี มีมู ลความผิด ทางวินั ย ให ประธานกรรมการส งรายงานและเอกสารที่มี อ ยู
พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น เพื่อพิจารณา
โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีม ติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก ในการพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย แก ผู ถู ก กล า วหา ให ถื อ ว า รายงาน เอกสาร และ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
วินั ย ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อข อบั งคั บว าด วยการบริห ารงานบุ คคลของผูถู กกลา วหานั้ น ๆ
แลวแตกรณี
สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ
ป.ป.ท. มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการสงรายงาน
และเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
มาตรา ๔๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๔๐ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่ไดรับเรื่องและใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดออกคําสั่ง
มาตรา ๔๒ ผูบัง คับ บัญ ชาหรื อผู มีอํ านาจแต งตั้ งถอดถอนผูใ ดละเลยไม ดํา เนิ น การตาม
มาตรา ๔๑ ให ถือ วาผู บัง คับ บัญชาหรือผู มีอํ านาจแตงตั้ งถอดถอนผูนั้ น กระทํ าความผิดวิ นัย หรื อ
กฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้น ๆ
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๑
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๔๑ ไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสมใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรี
มี อํ า นาจสั่ ง การตามที่ เ ห็ น สมควรหรื อ ในกรณี ที่ จํ า เป น คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส ง เรื่ อ งให
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่น
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ซึ่งมีหนาที่ควบคุม ดูแ ลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผูสั่งแตงตั้งกรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อใหมีการดําเนินการที่ถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได
มาตรา ๔๔ ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๔๑ จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการ
กําหนดโทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ผูถูกกลาวหานั้น ๆ ก็ได ทั้งนี้ ตองใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับทราบคําสั่ง
ดังกลาว
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๔๐ เปนความผิดทาง
อาญาดวย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องพรอมทั้งสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสาร
และความเห็น ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให พนัก งานอั ยการดํ าเนิน คดีต อไป โดยใหถือ วา การ
ดําเนินการและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนการสอบสวนและสํานวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็น วาขอเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็น ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ ไ ด รั บ ยั ง ไม ส มบู ร ณ พ อที่ จ ะดํ า เนิ น คดี ไ ด ให พ นั ก งานอั ย การแจ ง ให
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพื่ อไต สวนขอเท็จจริงเพิ่ม เติม โดยใหระบุขอ ที่ไม สมบู รณนั้ น ให
ครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีจําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะรวมกับอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางาน
รวมกันเพื่อไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไมฟอง แตคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยืนยันใหฟอง
ใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุดวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดใหเปนที่สุด
บทบัญญัติในมาตรานี้ใหนํามาใชบงั คับในกรณีที่พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ ฎีกา หรือถอนฟอง
ถอนอุทธรณ ถอนฎีกา โดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟองและจําเปนตองนําตัวผูถูกกลาวหาไปศาล
ใหแ จงใหผูถูกกลาวหามาพบพนักงานอัยการตามเวลาที่กําหนดและในกรณีมีความจําเปนตองจับตัว
ผูถูกกลาวหา ใหพนักงานอัยการแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่ผูถูก
กลาวหามีภูมิลําเนาหรือที่อยูเปนผูดําเนินการ และเพื่อการนี้ใหผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
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ถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐ ผูถูกกลาวหา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดังกลาว มีอํานาจรองขอ
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้นใหออกหมายจับได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติเรื่องการจับ การขัง
และการปลอยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ
ในกรณีที่มีการจับกุม ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจสงตัวผูถูกจับพรอมทั้งบันทึกการ
จับไปยังศาลแลวแจงใหพนักงานอัยการทราบภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
มาตรา ๔๗ กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนขาราชการทหาร ในการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๔๕
และมาตรา ๔๖ ให พ นั กงานอัย การเป น ผู ฟอ งคดี โดยถื อ เป น อั ย การทหารตามกฎหมายว า ด ว ย
พระธรรมนูญศาลทหารหรือจะมอบหมายใหอยั การทหารเปนผูฟองคดีแทนก็ได
มาตรา ๔๘ ในการไตส วนข อ เท็ จ จริ ง ถ า คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็ น ควรตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ ผูถูกกลาวหา และเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ตองยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไวตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ขอความรวมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสงบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นไวมาให
ตรวจสอบได แตถาเปน กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูถูกกลาวหามิไดเปน ผูที่ตองยื่น บัญชีแ สดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินไวตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํ า นาจสั่ ง ให เ จ า หน า ที่
ของรัฐผูนั้นยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดได
ในการไตสวนตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีเหตุอันควรสงสัย
วา เจ า หน าที่ ข องรัฐ ผู ถูก กล า วหาร่ํ า รวยผิ ด ปกติห รื อมี ทรั พ ยสิ น เพิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติใ ห สง เรื่ อ งทั้ งหมด
พรอมทั้งสํานวนการไตสวนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตอไป ในกรณีเชน นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือ เอาสํานวนการไตสวนขอ เท็จจริงของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไตสวน
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมดวยหรือไมก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันมิไดร่ํารวยผิดปกติ
หรื อ มิ ไ ด มี ท รั พ ย สิ น เพิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ แต มี ก รณี ต อ งดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสงเรื่องคืนใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หรือจะ
ไตสวนและชี้มูลตามอํานาจหนาที่ของตนตอไปก็ได
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มาตรา ๔๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูลนอกจากดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แลว หากปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาไดอนุมัติ อนุญาต
ออกเอกสารสิทธิ ใหสิทธิประโยชนหรือการสั่งการใด ๆ แกบุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเปนเหตุให
เสียหายแก ทางราชการ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แจง ใหหัว หนาหนวยงานที่เ กี่ยวข องพิจ ารณา
ดําเนินการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ใหสิทธิประโยชน หรือการสั่ง
การใด ๆ นั้น ตอไปดวย
มาตรา ๕๐ เจาหนาที่ของรัฐผูใดถูกกลาวหาวากระทําการทุจริตในภาครัฐ และคณะกรรมการ
ป.ป.ท. มี ม ติ รั บ ไว พิ จ ารณาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แม ภ ายหลั งเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู นั้ น จะพ น จาก
การเปน เจาหนา ที่ของรัฐ ไปแลวด วยเหตุอื่ น ไมเกิน หาป นอกจากตาย ให คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีอํานาจดําเนินการตอไปได แตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่ผูถูกกลาวหานั้นพน
จากการเปน เจาหนาที่ข องรัฐ หรือ วัน ที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ นั้น ในกรณีที่มี การกลาวหา
เมื่อเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนง แลวแตกรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีม ติวาผูถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่งกระทําการทุจริตใน
ภาครัฐ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ไดเสมือนวาผูนั้นยังเปนเจาหนาที่ของรัฐ และในกรณีที่การกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิดทาง
อาญาดวย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามมาตรา ๔๕
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
มาตรา ๕๑ ให มี สํ านั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ในภาครั ฐ
เป น ส ว นราชการมี ฐ านะเปน กรมในสั ง กั ดกระทรวงยุ ติธ รรม ซึ่ ง อยูใ นบั ง คั บ บั ญ ชา ขึ้ น ตรงต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยมีเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ มีหนาที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงาน โดยมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ ในสวนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหเลขาธิการ
ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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สํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสานงานและใหความรวมมือกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
(๓) ประสานงานและใหความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
(๔) รวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทุจริต
(๕) จัดใหมีหรือใหความรวมมือกับองคกรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
(๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ใน (๓) ใหสํานักงานหารือและทําความตกลง
รวมกันกับสํานักงาน ป.ป.ช.
มาตรา ๕๒ ใหผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่พนักงาน ป.ป.ท. และ
เจาหนาที่ ป.ป.ท. เปนผูดํารงตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และ
มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษดังกลาว
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจกําหนดเงิน เพิ่ม สําหรับตําแหนงตามวรรคหนึ่ง โดยมี
อั ต ราเที ย บเคี ย งได กั บ ตํ า แหน ง พนั ก งานไต ส วน และพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามลําดับ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๓ เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ สํ านั ก งานอาจจั ด ให มี
มาตรการคุมครองเบื้องตนสําหรับผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุก ขกลาวโทษ ผูใ หถอยคํ า
หรือผูที่แจงเบาะแส หรือขอมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือขอมูลอื่นอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
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มาตรา ๕๔ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็น วา คดีใ ดสมควรใหจัดใหมีมาตรการ
คุมครองชวยเหลือแกบุคคลตามมาตรา ๕๓ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนิน การใหมีมาตรการในการคุม ครองบุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปน พยาน
ที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ท. เสนอความเห็น ดวยวาสมควรใชมาตรการทั่วไป หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองพยานในคดีอาญาสําหรับบุคคลดังกลาวดวย
ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่ง
อย า งใดของบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง หรื อ สามี ภริ ย า ผู บุ พ การี ผู สื บ สั น ดาน หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
ความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการดําเนินการ
หรือการใหถอยคํา หรือ แจงเบาะแส หรือขอมูลตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่น
คํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับคาตอบแทนเทาที่จําเปน และสมควรตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองพยานในคดีอาญาดวย
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแก
บุคคลตามมาตรา ๕๓ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
มาตรา ๕๖ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เปนเจาหนาที่ของรัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ท.
เห็นวาการดําเนินการหรือใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลของบุคคลดังกลาวเปนประโยชนตอ
การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต อย า งยิ่ ง และสมควรไดรั บ การยกย องใหเ ป น แบบอย างแก
เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่อการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตําแหนงใหแกบุคคลนั้นเปนกรณีพิเศษก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๗ ในกรณีบุคคลตามมาตรา ๕๓ เปนเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อบุคคลนั้น รองขอตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. วาหากยังคงปฏิบัติหนาที่ในสังกัดเดิมตอไป อาจถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการ
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม อัน เนื่องจากการกลาวหาหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลนั้น
และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อไดวานาจะมีเหตุดังกลาว ใหเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหไดรับความคุมครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรตอไป
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มาตรา ๕๘ บุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกระทําผิดกับเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหารายอื่น หากไดใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญใน
การที่ จ ะใช เ ป น พยานในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ มู ล การกระทํ า ผิ ด ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ รายอื่ น นั้ น
หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็ น สมควรจะกั น ผู นั้ น ไว เ ป น พยานโดยไม ดํ า เนิ น คดี ก็ ไ ด ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๙ ใหสํานักงานจัดทําบัญชีเรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
รับไวพิจ ารณาและผลการดํ าเนิ น การ เพื่ อส งให สํานั กงาน ป.ป.ช ตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทราบ เพื่อเปนการประสานงานตามระยะเวลา
วิธีการ และรายการที่ตกลงรวมกัน
มาตรา ๖๐ ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน
ป.ป.ท. และเจาหนาที่ ป.ป.ท. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน
ป.ป.ท. เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและเจาหนาที่ ป.ป.ท. เปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจโดยใหมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย
เวนแตอํานาจในการจับและคุมขัง ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูดําเนินการ
มาตรา ๖๑ คา ใช จา ยในเรื่ อ งดั งต อไปนี้ รวมทั้ งวิ ธีก ารเบิก จ ายให เป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงยุติธรรมโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๑) การไตสวนขอเท็จจริง การแสวงหาขอมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน
(๒) การมาช ว ยปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ ตาม
มาตรา ๑๘ (๔)
(๓) การดํ า เนิ น การอื่ น ใดอั น จํ า เป น แก ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตาม
พระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๒ ผูใ ดไมม าใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐานหรือไมดําเนิน การใด ๆ
ตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผูใ ดไมป ฏิ บัติ ตามคํา สั่ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ สั่ง ตามมาตรา ๔๘
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. และมิใชการกระทําตามหนาที่
ราชการหรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ
หรือประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ผูใดกระทํา
การทุจริตในภาครัฐ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๗ ใหกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํา นั ก งาน ก.พ.ร. สํ า นั กงาน ก.พ. สํ า นั ก งบประมาณและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องร ว มกั น จั ด ทํ า
โครงสร างสํ านั ก งาน กรอบอั ตรากํา ลั งข า ราชการและพนัก งานราชการและกํ า หนดงบประมาณ
รวมถึงการดําเนินการอื่นใดอันจําเปน เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
ปอ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ตในภาครัฐ ตามพระราชบัญ ญัติ นี้ ภายในสามสิ บวั น นั บแตวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ในระยะเริ่ ม แรก การกํ า หนดโครงสร า ง อั ต รากํ า ลั ง และงบประมาณตามวรรคหนึ่ ง
ตองรองรับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ในเขตพื้นที่ตามความจําเปนและเหมาะสมดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสําคัญและ
เรงดวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตยังไมมีสวนราชการในสวนของฝายบริหารที่มีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ทําใหรัฐบาลไมสามารถกํากับดูแลและผลักดัน
เพื่อใหการดําเนิ นการตามนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายที่วางไว อีกทั้ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งเปนองคกรอิสระที่มีอํานาจในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐมีภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก สมควรที่จะมีสวนราชการ
ในฝายบริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินการดานนโยบายดังกลาว และเปนศูนยกลางประสานงานกับหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตในฝาย
บริหารสามารถดําเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

