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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์แ ละวิธีการเกี่ย วกับการให้ร างวัลตอบแทนหรื อ
ประโยชน์อื่น ใดแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทําคําร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคํา หรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ย วกับการทุจริต ในภาครัฐ หรือข้อมูลอื่น อัน เป็น ประโยชน์ต่อการดําเนิน การ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้หมายความ
รวมถึงประธานกรรมการด้วย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัล
ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน คณะบุคคล
ชมรม หรือกลุ่มของบุคคลที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกันไม่ว่าจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่น ใดตามระเบีย บนี้ ให้เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของสํานักงาน
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ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีค วามหรือ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
ข้อ ๖ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่น ใดจะต้องมี
ลักษณะดังนี้
(๑) เป็น ผู้กล่าวหา ผู้เสีย หาย ผู้ทําคําร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคํา หรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูล หรือดําเนินการอย่างใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
(๒) เป็นบุคคลที่ได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
ข้อ ๗ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๖ (๑)
ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกระทําความผิด ในเรื่องที่ต นให้ถ้อยคํา ทําคําร้อง ร้องทุกข์กล่าวโทษ
แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล
(๒) เคยได้รับรางวัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการกระทําหรือการดําเนินการในเรื่องเดียวกัน
จากคณะกรรมการ ป.ป.ท.
(๓) เป็นการกระทําที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ข้อ ๘ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๖ (๒)
ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
(๑) เป็นผู้ไม่ดํารงตนอยู่ในศีลธรรม
(๒) เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทํานั้น
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกระทํานั้น
หมวด ๒
การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
ข้อ ๙ ผู้มีสิท ธิ เสนอชื่อบุค คลที่ส มควรได้รับ รางวัล ตอบแทนหรื อประโยชน์ อื่น ใดในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้แก่
(๑) กรรมการ
(๒) อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๙๖ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

(๓) พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
ข้อ ๑๐ การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ให้เสนอรายชื่อ
ต่อสํานักงาน เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนได้พิจารณาหรือตรวจสอบบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อ
ข้อ ๑๑ ในการเสนอรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. แล้วแต่กรณี อาจเสนอความเห็นว่าบุคคลใดได้กระทําการอันควรแก่การได้รับ
รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนก็ได้
ข้อ ๑๒ คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนอาจมอบหมายให้สํานักงาน พนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนก็ได้
หมวด ๓
คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทน
ข้อ ๑๓ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณารางวั ล ตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าส่วนราชการในสํานักงานจํานวนไม่เกินสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้ง
อีกไม่เกินสามคนเป็นอนุกรรมการ
ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก คุ้ ม ครองและป้ อ งกั น เป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร และให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้ง พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้า ที่ ป.ป.ท. จํา นวนไม่เ กิน สองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๔ การประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณารางวั ล ตอบแทนต้ อ งมี อ นุ ก รรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้า ประธานไม่ อ ยู่ใ นที่ ประชุ มหรื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติห น้ า ที่ไ ด้ ให้ อนุ ก รรมการที่ ม าประชุ ม
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธาน และมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับประธาน
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทน มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณา เสนอความเห็นการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
(๒) มอบหมายให้สํานักงาน พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตรวจสอบบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๓) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง และส่งมอบเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง
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(๔) เสนอความเห็น ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อระงับหรือรอการจ่ ายรางวัลตอบแทน
หรือประโยชน์อื่นใด
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
ข้อ ๑๖ การพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณารางวั ล ตอบแทนอาจขอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ หรื อ ผู้ ที่ เ ห็ น สมควร
มาให้คําอธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้
หมวด ๔
การพิจารณาให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
ข้อ ๑๗ การพิจารณาให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามข้อ ๖ ซึ่งได้กระทํา
การใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีลําดับชั้นดังนี้
(๑) รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง
(๒) รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับสอง
การพิ จ ารณาเพื่ อ จั ด ลํ า ดั บ ชั้ น การให้ ร างวั ล ตอบแทนหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามวรรคหนึ่ ง
ให้คํานึงถึงความเสียสละ ระดับความยากของการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ การให้ ร างวั ล ตอบแทนหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดชั้ น รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ อั น ดั บ หนึ่ ง
ให้พิจารณาจากการกระทําหรือการดําเนินการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ดังนี้
(๑) เป็นผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีม ติว่า เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ กระทํา ความผิด ทางวินัย
หรือทางอาญา หรือทั้งทางวินัยและทางอาญา
(๒) ดํ า เนิ น การหรื อ กระทํ า การใด ๆ อั น เป็ น ผลให้ ไ ด้ ตั ว ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด มาดํ า เนิ น คดี
หรือลงโทษ
(๓) สามารถบรรเทาความเสียหาย หรือป้องกันมิให้ผลประโยชน์ของรัฐสูญเสียไป หรือทําให้
ทางราชการได้รับชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งซึ่งคํานวณเป็นเงินได้ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
(๔) เสนอความเห็ นและให้ข้อเสนอแนะ หรือ มาตรการในการป้องกัน การทุจริต ในภาครั ฐ
เป็นผลให้คณะรัฐมนตรีมีการดําเนิน การ หรือเป็นผลให้มีการนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
การพิ จารณารางวัล ตอบแทนการกระทํ า อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ให้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
โดยอาจมีเงินรางวัลด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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ข้อ ๑๙ การให้ ร างวั ล ตอบแทนหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดชั้ น รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ อั น ดั บ สอง
ให้พิจารณาจากการกระทําหรือการดําเนินการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐตามข้อ ๑๘ แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดให้เป็นการกระทําอัน เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง
การพิ จารณารางวัล ตอบแทนการกระทํ า อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับสอง ให้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
โดยอาจมีเงินรางวัลด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินห้าพันบาท
ข้อ ๒๐ คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนอาจนําสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายอื่น
มาพิจารณาเพื่อเสนอขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บุคคลตามข้อ ๖ ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๑ เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนมีมติเห็นสมควรมอบรางวัลตอบแทน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามข้อ ๖ ซึ่งได้ให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หรือกระทําการใด ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้เสนอชื่อและการกระทํานั้นเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๒ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมีมติ
จัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลซึ่งได้ให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูล หรือ
กระทําการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่เห็นสมควรก็ได้
ให้นําความในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๖ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การขอรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นสมควรมอบรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
แก่ บุ ค คลตามข้ อ ๖ แล้ ว ให้ เ ลขาธิ ก ารแจ้ ง บุ ค คลดั ง กล่ า วทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ เพื่อขอรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
กําหนด
กรณี บุค คลตามข้ อ ๖ ถึ งแก่ ความตาย ให้ท ายาทโดยธรรมมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ รางวัล ตอบแทน
หรือประโยชน์อื่นใดด้วย โดยให้นําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ การดํ า เนิ น การใด ๆ ของบุ ค คลตามข้ อ ๖ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจ ริต ในภาครัฐและเกิด ขึ้ น ก่อนที่ร ะเบีย บนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีสิ ท ธิได้รั บรางวั ล
ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
โสภณ จันเทรมะ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

