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วิสัยทัศน์
“ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”

พันธกิจ
1. บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชน ปลูกฝังจิตส�ำนึกต่อต้านการทุจริต
3. ก�ำกับ ติดตาม ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)
P : Proactive = ท�ำงานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
A : Accurate = ท�ำงานด้วยความถูกต้อง
C : Clear = ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม
C : Challenge = กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 	 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 	 ปลูกจิตส�ำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 	 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
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พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2551
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 40
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 56 และมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและ
ยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551”

มาตรา 2 1

พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เว้นแต่บทบัญญัติ ในหมวด 2 การไต่สวนข้อเท็จจริง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อ
พ้นก�ำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125/ตอนที่ 21 ก/หน้า 1/24 มกราคม 2551
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มาตรา 3

ในพระราชบัญญัตินี้

1 “ทุจริตในภาครัฐ”

หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

2 “ทุจริตต่อหน้าที่”

หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต�ำแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ที่อาจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่า มีต�ำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต�ำแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท�ำ
การอันเป็นความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือตามกฎหมายอื่น

3 “ประพฤติมิชอบ”

หมายความว่า ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

4 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.”

หมายความว่า คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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5 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้บริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(2) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(3) พนักงานอัยการ
(4) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระจากการควบคุม
หรือกำ�กับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
(6) เจ้าหน้าที่ของรัฐในสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(7) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำ�ความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำ�เนินการ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด
(8) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทำ�ความผิดกับบุคคลตาม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)

6 “ผู้กล่าวหา”

หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการ
กระท�ำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือได้พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และได้กล่าวหาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้
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7 “ผู้ถูกกล่าวหา”

หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าได้กระท�ำการทุจริตในภาครัฐอันเป็นมูล
ที่จะน�ำไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึง
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�ำดังกล่าวด้วย

8 “ไต่สวนข้อเท็จจริง”

หมายความว่า แสวงหา รวบรวม และการด�ำเนินการอื่นใด
เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

9 “กรรมการ”

หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐด้วย

10 “พนักงาน ป.ป.ท.”

หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการ
พลเรือน ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในระดับไม่ตํ่ากว่าหัวหน้างาน
หรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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11 “เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.”

หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการ
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

12 “ส�ำนักงาน”

หมายความว่า ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

13 “เลขาธิการ”

หมายความว่า เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

14 “รองเลขาธิการ”

หมายความว่า รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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มาตรา 4
ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกระเบียบและประกาศ
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ 2

ให้ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐมีอ�ำนาจออกระเบียบ
และประกาศกับแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบและประกาศ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ที่มีผลเป็นการทั่วไป
เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
2
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มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:44

หมวด 1
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

มาตรา 5
ให้ มี ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่น
อีก 5 คน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามมาตรา 5/1 และมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง3

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการและ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้ง
ข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวน
ไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มิให้น�ำบทบัญญัติในมาตรา 6
มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10
มาใช้บังคับกับเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
3

มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 5/14
เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ในการสรรหากรรมการ ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช.
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสรรหาและเสนอรายชือ่
บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 6
และมาตรา 7 (4) องค์กรละ 5 คนภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่มีเหตุท�ำให้ต้องมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก ส�ำหรับกรณีที่เป็น
การสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง
ให้องค์กรดังกล่าวแต่ละองค์กรเสนอรายชื่อเท่าจ�ำนวน
กรรมการที่ว่างลง

1

ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นกรรมการคัดเลือก โดยให้เลือกกันเองเป็นประธาน
กรรมการคัดเลือกคนหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ท�ำการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งนั้น
ท�ำหน้าที่กรรมการคัดเลือกแทน

3
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2

ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเป็นกรรมการจากรายชื่อบุคคลตาม (1)
ให้ได้จ�ำนวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง
4

มาตรา 5/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:44

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

4

ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคล
ได้ไม่ครบจ�ำนวนตาม (3) ให้แจ้งให้องค์กรตาม (1)
แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจ�ำนวน
เท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่ยังขาดอยู่ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีม่ กี ารคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจ�ำนวนดังกล่าว
และให้คณะกรรมการคัดเลือกด�ำเนินการคัดเลือก
เพิ่มเติมตาม (3) เป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่มี
การคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการไว้แล้ว

เมือ่ ได้มกี ารคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจ�ำนวนแล้ว
ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการประชุ ม เลื อ กกั น เอง
เพื่อเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และให้คณะกรรมการ
คัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานตามมาตรา 7 วรรคสอง
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกกรรมการตาม (3) และ (4)
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก�ำหนด

5
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 6

กรรมการต้อง (ก) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นที่ประจักษ์

2 มีความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

3 มีสัญชาติไทย
4 มีอายุไม่ตํ่ากว่า 45 ปี
5 เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้พิพากษาซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตํ่ากว่า
รองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางบริหารในหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ศาสตราจารย์
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ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1 เป็นผู้มีต�ำแหน่ง

ในพรรคการเมือง

2 วิกลจริตหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3 เป็นภิกษุ

สามเณร นักพรต
หรือนักบวช

4 ต้องคุมขังอยู่

โดยหมายของศาล
หรือโดยค�ำสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย

5 ติดยาเสพติดให้โทษ
6 เป็นบุคคลล้มละลาย

7 ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก

แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือ
มีการรอการลงโทษ หรือเคย
ได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษา
อันถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่
ในความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8 เคยถูกไล่ออก ปลดออก

หรือให้ออกจากราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ

9 เคยต้องค�ำพิพากษาหรือ

ค�ำสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

10 เคยถูกวุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 7

ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้อง

1 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา

ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

2 ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน

บริษัท หรือองค์การที่ด�ำเนินธุรกิจ
โดยมุง่ หาผลก�ำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

3 ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
4 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

5 ไม่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งในวันที่ ได้รับ
การคัดเลือก ถ้าผู้นั้นแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากต�ำแหน่งตาม (1) (2) หรือ (5)
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นทีเ่ ชือ่ ได้วา่ ตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (3) แล้ว ทัง้ นี้ ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือกด�ำเนินการต่อไปได้
ถ้าผูน้ นั้ มิได้แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ถอื ว่าบุคคลนัน้ ไม่ได้รบั
การคัดเลือกและให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกใหม่โดยจะพิจารณาจากรายชือ่
บุคคลทีม่ กี ารเสนอไว้แล้วตามมาตรา 5/1 (1) หรือจะขอให้องค์กรตามมาตรา 5/1 (1)
เสนอรายชือ่ บุคคลใหม่ก็ ได้ โดยให้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา 5/1 (4) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม5
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5

มาตรา 7 วรรคสอง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:45

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 8
กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี
ผู้ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
แต่ตอ้ งไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
แต่ยงั มิได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ให้กรรมการนัน้
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจะได้แต่งตัง้ กรรมการใหม่

มาตรา 9 6
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ

1 ตาย

2 มีอายุ

ครบ 75 ปี

3 ลาออก

4 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7

5 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ กระท�ำการทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้น

ผิดปกติหรือรํา่ รวยผิดปกติ หรือจงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
และเอกสารประกอบ หรือจงใจยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ และเอกสารประกอบ
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6 คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด

เท่าทีม่ อี ยูใ่ ห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าทีม่ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
ในกรณีมปี ญ
ั หาว่ากรรมการผู้ใดต้องพ้นจากต�ำแหน่งตาม (4)
หรือไม่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูว้ ินจิ ฉัย
การพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้นำ� ความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
6

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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มาตรา 10 7
ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง
ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้
ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึง 5 คน

ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจาก
ต�ำแหน่งให้กรรมการที่เหลืออยู่
เลือกกรรมการคนหนึ่งท�ำหน้าที่ประธาน
กรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธาน
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
และให้น�ำบทบัญญัติมาตรา (5/1) (5)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 11
ให้ถอื ว่ากรรมการเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนดให้
ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา 12
การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดเท่า
ทีม่ อี ยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
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มาตรา 13
การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท.
ก�ำหนด
การนัดประชุมต้องท�ำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการ
ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นแต่กรรมการ
นั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้
จะท�ำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น�ำมาใช้บังคับในกรณีมีเหตุ
จ�ำเป็นเร่งด่วนซึง่ ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอืน่ ก็ได้

มาตรา 14
ประธานกรรมการมีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินการประชุม
และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุมให้ประธาน
กรรมการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ใด ๆ ตามความจ�ำเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม

มาตรา 15
การลงมติของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมากของจ�ำนวน
กรรมการทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ไม่ ว ่ า เป็ น การลงมติ
ในการวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัตนิ ี้
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
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มาตรา 16
ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ า มี ค วามเห็ น แย้ ง ให้ บั น ทึ ก ความเห็ น แย้ ง
พร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลไว้ ใ นรายงานการประชุ ม และ
ถ้ า กรรมการฝ่ า ยข้ า งน้ อ ยเสนอความเห็ น แย้ ง
เป็นหนังสือก็ให้บนั ทึกไว้ดว้ ย

มาตรา 17

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 เสนอนโยบาย มาตรการ
และแผนพัฒนาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

6

ตามพระราชบัญญัติ
จัดท�ำรายงานผลการ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปฏิบตั งิ านประจ�ำปีเสนอต่อ
การป้องกันและปราบปราม คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อ
การทุจริต
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไต่สวนข้อเท็จจริงและ ทราบด้วย
ชี้มูลเกี่ยวกับการกระท�ำ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
การทุจริตในภาครัฐ
เพื่อด�ำเนินการตามที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ไต่สวนข้อเท็จจริง
มอบหมาย
และสรุปส�ำนวนพร้อมทัง้
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตาม
ความเห็นส่งพนักงาน
อัยการเพื่อฟ้องคดีอาญา พระราชบัญญัตนิ หี้ รือการ
อืน่ ใดเกีย่ วกับการป้องกัน
ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย

2 เสนอแนะและให้คำ� ปรึกษา 4
แก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

3 เสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ป.ป.ช. ในการก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ซึง่ ต้องยืน่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

7

5

8
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มาตรา 18
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 17 (4) และ (5) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำ� นาจดังต่อไปนีด้ ว้ ย

1 มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้

สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�ำ
ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวน
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

3 ด�ำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
ออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน
สถานที่ท�ำการหรือสถานที่อื่นใด
รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลา
ที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ
ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน
หรือพยานหลักฐานอืน่ ใดซึง่ เกีย่ วข้อง
กับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง
และหากยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ในเวลาดังกล่าว ให้สามารถด�ำเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

2 มีหนังสือสอบถามหรือเรียก

บุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถอ้ ยค�ำ ส่งค�ำชีแ้ จง
เป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร
หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวน
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

4 ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐปฏิบัติการตามที่
ขอได้ตามสมควรแก่กรณี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมาย
ให้อนุกรรมการพนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด�ำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
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มาตรา 19 8 มาตรา 20
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแจ้งให้
หน่ ว ยงานใดด� ำ เนิ น การจั ด ให้
ก ร ร ม ก า ร เ ล ข า ธิ ก า ร ห รื อ
อนุกรรมการหรือพนักงาน ป.ป.ท.
ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ไ ต่ ส วน
ข้อเท็จจริง เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่กล่าวหาเพื่อประโยชน์
ในการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้

ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ป.ป.ท. ผู ้ ใ ดมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ว ่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด คณะกรรมการ
ป.ป.ท. อาจมีมติมใิ ห้ผนู้ นั้ เข้าร่วมด�ำเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริง พิจารณา หรือวินจิ ฉัย
เรื่ อ งนั้ น แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด

มาตรา 21
ในกรณีทกี่ รรมการผูใ้ ดถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ว่ากระท�ำการทุจริตต่อหน้าที่หรือร�่ำรวย
ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ท รั พ ย์ สิ น เพิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ แ ละ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรบั ค�ำกล่าวหาไว้ดำ� เนินการ
ไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูน้ นั้ ต่อไป
ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก� ำ หนด
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก�ำหนดให้กรรมการ
ผูน้ นั้ ยุตกิ ารปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ว้กอ่ นได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ รรมการ เลขาธิการ อนุกรรมการ
หรือพนักงาน ป.ป.ท. จะขอเข้าถึง
ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานใดตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
แต่ ต ้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของ
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าค�ำกล่าวหา
เกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสาร ไม่มีมูลความผิดให้กรรมการที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึง่ มีสทิ ธิได้รบั เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ของหน่วยงานนัน้
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นในระหว่างที่ยุติ
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มจ�ำนวน
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มาตรา 19 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:45

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 22
ให้กรรมการได้รบั เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา
ให้กรรมการโดยต�ำแหน่งได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด
ให้อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืน่ ตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด

หมวด 2
การไต่สวนข้อเท็จจริง

มาตรา 23
ภายใต้บังคับมาตรา 25 และมาตรา 26 เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด

1 เมื่อได้รับการกล่าวหาตามมาตรา 24
2 เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผู้ใดกระท�ำการทุจริตในภาครัฐ
3 เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา 30
4 เมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เพื่อด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

บทบัญญัตติ ามวรรคหนึง่ ให้ใช้บงั คับกับกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลอืน่
เป็นตัวการ ผูใ้ ช้ หรือผูส้ นับสนุนด้วย
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 23/19
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าจะรับหรือไม่รับ หรือสั่งจ�ำหน่ายเรื่อง
ตามมาตรา 27 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ
เรือ่ งกล่าวหา
ก่อนด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 23 คณะกรรมการ ป.ป.ท.
อาจมอบหมายให้เลขาธิการด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลั ก ฐานในเรื่ อ งกล่ า วหานั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง เพี ย งพอ
ต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นผู้ด�ำเนินการแทนก็ได้
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด

มาตรา 23/210
ในการด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 23 คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมาย
ให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วน�ำเสนอ
ส�ำนวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาตามมาตรา 39 ต่อไป
เลขาธิการอาจมอบหมายให้
พนักงาน ป.ป.ท. ด�ำเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริง ตามวรรคหนึ่งก็ ได้

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เลขาธิการ
มีอ�ำนาจตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
แทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. และการด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของเลขาธิการ
และพนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
9
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มาตรา 23/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
10
มาตรา 23/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:45

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 24
การกล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐว่ากระท�ำการหรือเกีย่ วข้องกับการ
กระท�ำการทุจริตในภาครัฐ จะท�ำด้วยวาจาหรือท�ำเป็นหนังสือก็ได้

1 ในกรณีทกี่ ล่าวหาด้วยวาจาให้พนักงาน 2 ในกรณีทกี่ ล่าวหาเป็นหนังสือ

ป.ป.ท. หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ป.ป.ท. บั น ทึ ก
ค�ำกล่าวหาและจัดให้ลงลายมือชือ่ ผูก้ ล่าวหา
ในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้ และในกรณี
ที่ ผู ้ ก ล่ า วหาไม่ ป ระสงค์ จ ะเปิ ด เผยตน
ห้ามไม่ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่
ป.ป.ท. เปิดเผยชือ่ หรือทีอ่ ยู่ รวมทัง้ หลักฐาน
อืน่ ใดทีเ่ ป็นการส�ำแดงตัวของผูก้ ล่าวหา

ผู้กล่าวหาจะต้องลงชื่อและที่อยู่
ของตน แต่หากผู้กล่าวหาจะไม่
ลงชื่ อ และที่ อ ยู ่ ข องตนต้ อ งระบุ
พฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระท� ำ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหา
และพยานหลักฐานเบื้องต้นไว้ให้เพียงพอ
ทีจ่ ะด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้

มาตรา 25
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรือ่ งกล่าวหาทีร่ บั ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการ ต่อไป

1 เรื่องกล่าวหาบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่

ของรัฐ แต่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

2 เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูใน

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ว่ากระท�ำความผิดร่วมกับบุคคลซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

3 เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

แจ้งให้สง่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

ในกรณี เ รื่ อ งกล่ า วหาตาม (3)
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ดำ� เนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. ส่งส�ำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือส�ำนวน
การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า วเป็ น
ส� ำ นวนการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตหรือจะด�ำเนินการไต่ ส วน
ข้อเท็จจริงใหม่กไ็ ด้
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มาตรา 26
ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
รับหรือพิจารณาเรือ่ งดังต่อไปนี้

1 เรื่องทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้

มาตรา 27

พิจารณาหรือได้วินจิ ฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว

คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รบั หรือ
สัง่ จ�ำหน่ายเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนีก้ ไ็ ด้

2 เรื่องทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท.

1 เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุ

ได้วนิ จิ ฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วและไม่มี
พยานหลักฐานใหม่ซงึ่ เป็นสาระส�ำคัญ
แห่งคดี

3 เรื่องทีผ่ ถู้ กู กล่าวหาถูกฟ้องเป็นคดี

อาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับ
ฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำ� สัง่ เสร็จ
เด็ดขาดแล้วโดยไม่มกี ารถอนฟ้องหรือ
ทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีทศี่ าลยังไม่ได้
วินจิ ฉัยในเนือ้ หาแห่งคดี

พฤติการณ์แห่งการกระท�ำทีช่ ดั เจน
เพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้

2 เรื่องทีล่ ว่ งเลยมาแล้วเกิน 5 ปี นับแต่

วันเกิดเหตุจนถึงวันทีม่ กี ารกล่าวหาและ
เป็นเรื่องทีไ่ ม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอ
ทีจ่ ะด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้

3 เรื่องทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า

ไม่ใช่เป็นการกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง

4 เรื่องทีผ่ ถู้ กู กล่าวหาพ้นจากการเป็น 4 เรื่องทีอ่ งค์กรบริหารงานบุคคลหรือ

เจ้าหน้าทีข่ องรัฐก่อนถูกกล่าวหา
เกินกว่า 5 ปี

มาตรา 28

หน่วยงานของรัฐก�ำลังพิจารณาอยู่
หรือได้พิจารณาเป็นทีย่ ตุ แิ ล้ว และไม่มี
เหตุแสดงให้เห็นว่าการพิจารณานัน้ ไม่ชอบ

เรื่องใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่รับหรือสั่งจ�ำหน่ายตามมาตรา 27 (1) (2) หรือ (3)
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรให้แจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่โดยเร็วและแจ้งผลการด�ำเนินการ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 29
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับเรื่องใด
ไว้พิจารณาตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด

มาตรา 30
ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้
ด�ำเนินคดีกบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามพระราชบัญญัตนิ ี้ อันเนือ่ งมาจาก
การกระท�ำการทุจริตในภาครัฐ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษเพื่อด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ในการนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
สอบสวนเสียก่อนและส่งส�ำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะถือว่าส�ำนวนการสอบสวนดังกล่าวทั้งหมด
หรือบางส่วนเป็นส�ำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็ได้
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษและหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องท�ำความตกลงกับส�ำนักงาน โดยก�ำหนดขัน้ ตอน
และวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ รวมถึงการจัดท�ำส�ำนวนการสอบสวน การควบคุมตัว การปล่อยชัว่ คราว
และการด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดทางอาญาอื่นที่มิใช่การกระท�ำการทุจริตในภาครัฐ
รวมอยูด่ ว้ ยและคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หากให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีไปตาม
อ�ำนาจหน้าทีจ่ ะเป็นประโยชน์กว่า จะส่งเรือ่ งคืนให้พนักงานสอบสวนภายใน 30 วันนับแต่
วันทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รบั เรือ่ งและขอให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าทีต่ อ่ ไปก็ได้ โดยให้นำ� ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทัง้ หมดทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ตามวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งจ�ำหน่ายเรื่องนั้น ในกรณีนี้
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูถ้ กู กล่าวหา
เพือ่ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไปด้วยก็ได้11
11

มาตรา 30 วรรค 3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 30/112
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. ตามมาตรา 30 โดยได้มกี ารควบคุมตัวผูถ้ กู กล่าวหา
ไว้แล้ว ให้พนักงาน ป.ป.ท. มีอำ� นาจควบคุมและพิจารณา
สัง่ ค�ำร้องขอปล่อยชัว่ คราวผูถ้ กู กล่าวหาทีถ่ กู ควบคุมตัวนัน้
ได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา
การปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาก�ำหนด
ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง
หรือการฟ้องคดี พนักงาน ป.ป.ท. อาจยืน่ ค�ำร้องขอหมายขังผูถ้ กู กล่าวหาต่อศาลได้ หากกรณี
ทีม่ กี ารควบคุมตัวผูถ้ กู กล่าวหาไว้ในอ�ำนาจของศาลแล้วให้พนักงาน ป.ป.ท. มีอำ� นาจขอให้
ศาลควบคุมตัวผูถ้ กู กล่าวหาไว้ได้ตอ่ ไป โดยให้มอี ำ� นาจหน้าที่ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

มาตรา 31
1
2

เรื่ อ งที่ พ นั ก งานสอบสวนส่ ง มายั ง
เรื่องที่ไม่ไช่กรณีตามมาตรา 23
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามมาตรา 30
เรื่องทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ รับหรือพิจารณาตามมาตรา 26 (1) (2) และ (3)
ป.ป.ท. ส่งเรือ่ งกลับไปยังพนักงานสอบสวน
เรื่องทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้าม
เพื่อด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
มิให้รบั หรือพิจารณาตามมาตรา 26 (4)
พิจารณาความอาญาต่อไป

3

ในกรณีตาม (1) และ (3) ถ้าเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูในอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
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มาตรา 30/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 32
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป . ป . ท . จ ะ แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ด� ำ เนิ น การไต่ ส วน
ข้ อ เท็ จ จริ ง แทนหรื อ มอบหมายให้ พ นั ก งาน
ป.ป.ท. หรื อ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ด�ำเนิน การ
แสวงหาข้ อ มู ล และรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได้
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและระดั บ
และต�ำแหน่งของผูถ้ กู กล่าวหาด้วย

คณะอนุ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง
ต้องแต่งตัง้ จากบุคคลซึง่ มีความซือ่ สัตย์
สุจริตและมีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั้
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการ
พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด

มาตรา 3313 (ยกเลิก)
มาตรา 34
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
เป็นทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา
หรื อ ช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ
คณะอนุกรรมการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มอบหมายแล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตาม
วรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร

ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก� ำ หนด
โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง
ค่ า ที่ พั ก และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น
ตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
โดยความเห็ น ชอบของกระทรวง
การคลัง14

13

มาตรา 33 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
14
มาตรา 34 วรรค 3 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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1

15

รูเ้ ห็นเหตุการณ์ หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะ
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มาก่อน

มาตรา 35
ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุ
ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น อนุ ก รรมการ
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่
ป.ป.ท. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง

2 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
3 มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูก้ ล่าวหาหรือผูถ้ กู กล่าวหา
4 เป็นผูก้ ล่าวหา หรือผูถ้ กู กล่าวหา หรือเป็นคูส่ มรส

บุพการี ผูส้ บื สันดาน หรือพี่นอ้ งร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดากับผูก้ ล่าวหาหรือผูถ้ กู กล่าวหา

5 มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ในฐานะญาติ หรือเป็นหุน้ ส่วน หรือมีผลประโยชน์รว่ มกันหรือ

ขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผูก้ ล่าวหาหรือผูถ้ กู กล่าวหา
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะคัดค้านอนุกรรมการพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึง่ มีเหตุ
ตามวรรคหนึง่ ก็ ได้ โดยยืน่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
วินจิ ฉัยโดยพลัน ในระหว่างทีร่ อการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้อนุกรรมการ
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ซึง่ ถูกคัดค้านระงับการปฏิบตั หิ น้าที่ไว้พลางก่อน

มาตรา 36

มาตรา 37

ในการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แจ้งข้อกล่าวหา
แก่ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาทราบและก� ำ หนด
ระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหา
จะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยาน
หลั ก ฐานหรื อ น� ำ พยานบุ ค คลมาให้
ถ้ อ ยค� ำ ประกอบการชี้ แ จง ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ท.
ก�ำหนด
ในการชี้ แ จงข้ อ กล่ า วหาและ
การให้ ถ ้ อ ยค� ำ ผู ้ ถู ก กล่ า วหามี สิ ท ธิ
น�ำทนายความ หรือบุคคลซึง่ ผูถ้ กู กล่าวหา
ไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ถ้อยค�ำ
ของตนได้

ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
กระท�ำการทุจริตในภาครัฐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ว่าการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูถ้ กู กล่าวหายังอยูใ่ นต�ำแหน่งหน้าที่
ต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง สมควรสัง่ พัก
ราชการ พักงานหรือให้พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ถูกกล่าวหานั้นไว้ก่อน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา ด�ำเนินการสั่งพัก
ราชการพักงานหรือให้พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่แล้วแต่กรณี
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั งคั บว่ า ด้ ว ยการบริ หาร
งานบุคคลทีใ่ ช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูถ้ กู กล่าวหานัน้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เห็นด้วย
กับมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามวรรคหนึง่ ให้เสนอเรือ่ ง
ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาลเพื่ อ พิ จ ารณา
เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี วิ นิ จ ฉั ย ประการใด ให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ด�ำเนินการไปตามค�ำวินจิ ฉัยนัน้
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มาตรา 35 (1) แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:45

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

ในกรณีที่ผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีมูล
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีม่ มี ติและให้ผบู้ งั คับบัญชาด�ำเนินการ สัง่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้
กลั บ เข้ า รั บ ราชการหรื อ กลั บ เข้ า ท� ำ งานตามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ
ทีใ่ ช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้

มาตรา 38

มาตรา 39

ห้ามมิให้กรรมการ อนุกรรมการ
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการล่อลวงหรือขูเ่ ข็ญ
หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน
เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยค�ำใด ๆ ในเรื่องที่
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ถ้อยค�ำใดที่ได้มาโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง
ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

เมื่อด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว
ให้จดั ท�ำส�ำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความเป็ น ธรรม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสัง่ ให้มกี ารไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมหรือตัง้ คณะอนุกรรมการ
เพือ่ ไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่กไ็ ด้

มาตรา 40
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท�ำการทุจริตในภาครัฐและเป็นกรณีมีมูล
ความผิดทางวินยั ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ ความเห็นไปยังผูบ้ งั คับบัญชา
หรือผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ถอดถอนผูถ้ กู กล่าวหาผูน้ นั้ เพือ่ พิจารณาโทษทางวินยั ตามฐานความผิด
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มมี ติโดยไม่ตอ้ งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั อีก ในการ
พิจารณาโทษทางวินยั แก่ผถ้ ู กู กล่าวหา ให้ถอื ว่ารายงาน เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. เป็นส�ำนวนการสอบสวนทางวินยั ของคณะกรรมการสอบสวนวินยั ตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผูถ้ กู กล่าวหานัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
ส�ำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีมติวา่ ผูถ้ กู กล่าวหาดังกล่าวได้กระท�ำผิดในเรือ่ งทีถ่ กู กล่าวหา ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสาร
ที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอน
เพือ่ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป
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มาตรา 41

มาตรา 42

เมือ่ ได้รบั รายงานตามมาตรา 40 ให้ผบู้ งั คับ
บั ญ ชาหรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน
พิจารณาลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้
รับเรือ่ งและให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผู้มีอำ� นาจ
แต่งตัง้ ถอดถอนส่งส�ำเนาค�ำสัง่ ลงโทษดังกล่าว
ไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ออกค�ำสัง่

ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง
ถอดถอนผู ้ ใ ดละเลยไม่ ด� ำ เนิ น การ
ตามมาตรา 41 ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชา
หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนผู ้ นั้ น
กระท� ำ ความผิ ด วิ นั ย หรื อ กฎหมาย
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของผูถ้ กู กล่าวหานัน้ ๆ

มาตรา 43
ในกรณี ที่ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู ้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ด� ำ เนิ น การทางวิ นั ย ตามมาตรา 41
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการด�ำเนินการทางวินยั ของผูบ้ งั คับบัญชาตามมาตรา 41
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี
และให้ น ายกรั ฐ มนตรี มี อ� ำ นาจสั่ ง การตามที่ เ ห็ น สมควรหรื อ ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่น
ซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล ส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือคณะกรรมการทีท่ ำ� หน้าที่
บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี พิจารณาด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีเ่ พือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการทีถ่ กู ต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้

มาตรา 44
ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 41 จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจ
ในการก�ำหนดโทษของผูบ้ งั คับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�ำหรับผูถ้ กู กล่าวหานัน้ ๆ ก็ได้ ทัง้ นี้ ต้องใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทราบค�ำสัง่ ดังกล่าว

ต้องใช้สิทธิดังกล่าว
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั ทราบค�ำสัง่ ดังกล่าว
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มาตรา 45
ในกรณีทกี่ ารกระท�ำของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรา 40 เป็นความผิด
ทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. ส่งเรือ่ งพร้อมทัง้ ส�ำนวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร
และความเห็นของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการด�ำเนินคดี
ต่อไป โดยให้ถอื ว่าการด�ำเนินการ
และส�ำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการ
สอบสวนและส�ำนวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

ในกรณีทพี่ นักงานอัยการมีความเห็นว่าข้อเท็จจริง
รายงาน เอกสาร หรือความเห็นของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ที่ได้รับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะด�ำเนินคดีได้
ให้พนักงานอัยการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
เพื่ อ ไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม โดยให้ ร ะบุ ข ้ อ ที่
ไม่สมบูรณ์นนั้ ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีจำ� เป็น
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะร่วมกับอัยการสูงสุดตัง้
คณะท�ำงานร่วมกันเพือ่ ไต่สวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติมก็ได้
ในกรณีที่พนักงาน อัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง
แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยนื ยันให้ฟอ้ ง ให้สง่ เรือ่ ง
ให้อัยการสูงสุดวินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยของอัยการสูงสุด
ให้เป็นทีส่ ดุ
บทบัญญัติในมาตรานี้ให้น�ำมาใช้บังคับในกรณี
ที่พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง
ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา โดยอนุโลม

มาตรา 46
ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งฟ้องและ
จ�ำเป็นต้องน�ำตัวผูถ้ กู กล่าวหาไปศาลให้แจ้ง
ให้ ผู ้ ถู ก กล่ า วหามาพบพนั ก งานอั ย การ
ตามเวลาทีก่ ำ� หนดและในกรณีมคี วามจ�ำเป็น
ต้องจับตัวผูถ้ กู กล่าวหา ให้พนักงานอัยการ
แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ำรวจ
ทีม่ เี ขตอ�ำนาจเหนือท้องทีท่ ผี่ ถ้ ู กู กล่าวหา
มีภมู ลิ ำ� เนาหรือทีอ่ ยูเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินการ
และเพื่ อ การนี้ ใ ห้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หรือผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ถอดถอน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูถ้ กู กล่าวหา
พนั ก งานฝ่ า ยปกครอง

หรือต�ำรวจดังกล่าวมีอำ� นาจร้องขอต่อศาลทีม่ ี
เขตอ�ำนาจเหนือท้องทีน่ นั้ ให้ออกหมายจับได้
ทั้งนี้ ให้น�ำบทบัญญัติเรื่องการจับ การขัง
และการปล่ อ ยตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญามาใช้บงั คับ
ในกรณีที่มีการจับกุมให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจส่งตัวผู้ถูกจับ
พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก การจั บ ไปยั ง ศาล
แล้วแจ้งให้พนักงานอัยการ
ทราบภายใน 48 ชัว่ โมง
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มาตรา 47 16
กรณีทผี่ ถู้ กู กล่าวหาเป็นบุคคลทีอ่ ยูในอ�ำนาจศาลทหาร ในการด�ำเนินคดี
อาญาตามมาตรา 45 และมาตรา 46 ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
อัยการทหาร ในกรณีเช่นนัน้ อ�ำนาจของอัยการสูงสุดตามมาตรา 45
วรรคสาม ให้เป็นอ�ำนาจของเจ้ากรมพระธรรมนูญ

มาตรา 48
ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูถ้ กู กล่าวหา และเป็นกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ต้องยืน่ บัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ทีย่ นื่ ไว้มาให้ตรวจสอบได้ แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูถ้ กู กล่าวหามิได้เป็นผูท้ ตี่ อ้ งยืน่
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ไว้ตอ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีอำ� นาจสัง่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลา
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนดได้
ในการไต่ ส วนตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ในกรณี อื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ท. มี เ หตุ
อันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูถ้ กู กล่าวหารํา่ รวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ
ให้ ส ่ ง เรื่ อ งทั้ ง หมดพร้ อ มทั้ ง ส� ำ นวนการไต่ ส วนและเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป ในกรณีเช่นนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะถือเอาส�ำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส�ำนวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไต่สวนข้อเท็จจริงเพิม่ เติมด้วยหรือไม่กไ็ ด้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมิได้รํ่ารวย
ผิดปกติหรือมิได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ แต่มีกรณีต้องด�ำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต
ในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องคืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ หรือจะไต่สวนและชีม้ ลู ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนต่อไปก็ได้
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16

มาตรา 47 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:45

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 49
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา่ ข้อกล่าวหาใดมีมลู นอกจาก
ด�ำเนินการตามมาตรา 40 หรือมาตรา 44 แล้ว หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐผูถ้ กู กล่าวหาได้อนุมตั ิ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ให้สทิ ธิประโยชน์หรือ
การสั่งการใด ๆ แก่บุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ทางราชการให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด�ำเนินการสัง่ ยกเลิกหรือเพิกถอน การอนุมตั ิ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ
ให้สทิ ธิประโยชน์หรือการสัง่ การใด ๆ นัน้ ต่อไปด้วย

มาตรา 50
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระท�ำการทุจริตในภาครัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีมติรบั ไว้พจิ ารณาตามพระราชบัญญัตนิ ี้
แม้ภายหลัง เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ จะพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไปแล้วด้วยเหตุอนื่ ไม่เกิน 5 ปี นอกจากตาย
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ�ำนาจด�ำเนินการต่อไปได้
แต่ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่
ผู ้ ถู ก กล่ า วหานั้ น พ้ น จากการเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
หรือวันที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นในกรณีที่มี
การกล่าวหาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่ง
แล้วแต่กรณี
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา่ ผูถ้ กู กล่าวหา
ตามวรรคหนึง่ กระท�ำการทุจริตในภาครัฐ ให้ผบู้ งั คับบัญชา
หรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไปได้เสมือนว่าผูน้ นั้ ยังเป็นเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และในกรณี ที่ ก ารกระท� ำ ความผิ ด ดั ง กล่ า ว
เป็นความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ด�ำเนินการตามมาตรา 45
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หมวด 3
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

มาตรา 51
ให้มีส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือ ทบวง โดยมีเลขาธิการเป็นผูร้ บั ผิดชอบขึน้ ตรงต่อนายก
รัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส�ำนักงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผูช้ ว่ ย สัง่ และปฏิบตั ริ าชการ17

ส�ำนักงานมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1 รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 4 รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ

ป.ป.ท. รวมตลอดทัง้ สนับสนุนและอ�ำนวย
ความสะดวกให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ป้ญหาการทุจริต

3 ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
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การทุจริต

5 จัดให้มหี รือให้ความร่วมมือกับ

องค์กรอืน่ ในการศึกษาอบรมและพัฒนา
ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันและแก้ไข
ป้ญหาการทุจริต

6 ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดใน

พระราชบัญญัตนิ แี้ ละกฎหมายอืน่
หรือตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ น (3) ให้สำ� นักงานหารือและท�ำความ
ตกลงร่วมกันกับส�ำนักงาน ป.ป.ช.

17

มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:45

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 51/118
ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูล
เพือ่ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยความเห็นชอบ
ของวุฒสิ ภา
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้คัดเลือก
บุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการแล้ว
เสนอนายกรัฐมนตรีดำ�เนินการต่อไป

ในการคัดเลือกตามวรรคสอง
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หารือ
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำ�นักงาน ให้สำ�นักงานมี
คณะอนุกรรมการสามัญประจำ�กระทรวง โดยให้ถือว่าประธานกรรมการ
มีฐานะเป็นประธานอนุกรรมการสามัญประจำ�กระทรวงและเลขาธิการ
มีฐานะเป็นรองประธานอนุกรรมการสามัญประจำ�กระทรวง

มาตรา 5219
ให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่
ป.ป.ท. และข้ า ราชการ
ในส� ำ นั ก งานเป็ น ผู ้ ด� ำ รง
ต� ำ แ ห น ่ ง ที่ มี เ ห ตุ พิ เ ศ ษ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน

ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
ได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง ในท� ำ นองเดี ย วกั น กั บ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานไต่สวนและผูช้ ว่ ย
พนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทัง้ นี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง

18
มาตรา 51/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
19
มาตรา 52 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 52/120
การแต่งตั้งพนักงาน ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดส�ำนักงาน ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในระดับไม่ตํ่ากว่าช�ำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
และมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนีด้ ว้ ย

1 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภาและเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริง
และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่า 6 ปี

ทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบณ
ั ฑิต
ตามหลักสูตรของส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภาและเป็นผูท้ ี่
มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินจิ ฉัยคดี หรือการให้
ความเห็นทางกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี

3 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

4 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบสวนข้อเท็จจริง
และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ถ้าสอบไล่
ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของส�ำนัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภาด้วย
ระยะเวลา 2 ปีให้ลดเหลือ 1 ปี

ทางกฎหมาย หรือส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 สาขา
หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น
ทางกฎหมายไม่น้อยกว่า 8 ปี

5 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยัง

ประโยชน์ต่อการด�ำเนินการไต่สวนของส�ำนักงานเป็นอย่างยิ่งและผ่านการ
อบรมหลักสูตรการไต่สวน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
และรับราชการในส�ำนักงานหรือส�ำนักงาน ป.ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
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20

มาตรา 52/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2/13/18 11:45

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

มาตรา 53
เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ส�ำนักงานอาจจัดให้มมี าตรการคุม้ ครอง
เบือ้ งต้นส�ำหรับผูก้ ล่าวหา ผูเ้ สียหาย ผูท้ ำ� ค�ำร้อง ผูร้ อ้ งทุกข์ กล่าวโทษผูใ้ ห้ถอ้ ยค�ำหรือผูท้ แี่ จ้ง
เบาะแสหรื อ ข้ อ มู ล ใดเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น อั น เป็ น ประโยชน์
ต่อการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด

มาตรา 54
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าคดีใดสมควรให้จดั ให้มมี าตรการ
คุม้ ครองช่วยเหลือแก่บคุ คลตามมาตรา 53 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการให้มีมาตรการในการ
คุม้ ครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถอื ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองพยานในคดีอาญา
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทัว่ ไป
หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
ส�ำหรับบุคคลดังกล่าวด้วย
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกาย อนามัย ชือ่ เสียง ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึง่
อย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึง่ หรือสามี ภริยา ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท�ำผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจาก
การด�ำเนินการหรือการให้ถ้อยค�ำ หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ให้บคุ คลนัน้ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ขอรับค่าตอบแทนเท่าทีจ่ ำ� เป็น
และสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองพยานในคดีอาญาด้วย

มาตรา 55
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจัดให้มีรางวัลตอบแทน
หรือประโยชน์อนื่ ใดแก่บคุ คลตามมาตรา 53 ตามระเบียบ
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 56
ในกรณีบุคคลตามมาตรา 53 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและคณะกรรมการ
ป.ป.ท. เห็นว่าการด�ำเนินการหรือให้ถอ้ ยค�ำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
ของบุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างยิ่ง และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับต�ำแหน่ง
ให้แก่บคุ คลนัน้ เป็นกรณีพเิ ศษก็ได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา 57
ในกรณีบุคคลตามมาตรา 53 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อบุคคลนั้น
ร้ อ งขอต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่ า หากยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
สังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลัน่ แกล้งหรือได้รบั การปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
อันเนือ่ งจากการกล่าวหาหรือการให้ถอ้ ยค�ำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนัน้
และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่
น่าจะมีเหตุดังกล่าวให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้ได้รบั ความคุม้ ครองหรือมีมาตรการอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป

มาตรา 58
บุคคลหรือผูถ้ กู กล่าวหารายใดซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้องในการกระท�ำผิด
กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ เป็นผูถ้ กู กล่าวหารายอืน่ หากได้ให้ถอ้ ยค�ำ
หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญในการทีจ่ ะใช้เป็น
พยานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�ำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายอื่นนั้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรจะกันผู้นั้น
ไว้ เ ป็ น พยานโดยไม่ ด� ำ เนิ น คดี ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
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หมวด 3/1
มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 21

มาตรา 58/1
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาด�ำเนินการตามมาตรา 17 (2) โดยเร็ว

1 เมื่อปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ

หรือมาตรการใดล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพ
หรือขาดการบังคับใช้อย่างทั่วถึงเป็นช่องทาง
ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการทุจริตในภาครัฐ
หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้

2 เมือ่ ปรากฏว่าการด�ำเนินการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐไม่บรรลุผล เพราะไม่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย หรือ
มาตรการที่จ�ำเป็น

มาตรา 58/2
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่า หน่วยงานของรัฐใดมีวธิ ปี ฏิบตั หิ รือการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริต
ในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงให้ส�ำนักงาน
แจ้งให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐนัน้ ทราบ
เมือ่ ได้รบั แจ้งตามวรรคหนึง่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การให้มี
การตรวจสอบและด�ำเนินการแล้วแจ้งผลการด�ำเนินการให้สำ� นักงานทราบภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง หากจะต้องด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงต้องก�ำหนด
ระยะเวลาทีจ่ ะด�ำเนินการแล้วเสร็จให้สำ� นักงานทราบด้วย ในกรณีทหี่ วั หน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นจงใจไม่ด�ำเนินการหรือด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลา
ดังกล่าวโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพือ่ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป
21

หมวด 3/1 มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ มาตรา 58/1 ถึงมาตรา 58/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 58/3
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือส�ำนักงาน
พบว่าการด�ำเนินโครงการใดมีการก�ำหนด
วงเงินสูงเกินทีเ่ ป็นจริงหรือไม่คมุ้ ค่า ให้แจ้งให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป

หมวด 4 เบ็ดเตล็ด

มาตรา 59
ให้สำ� นักงานจัดท�ำบัญชีเรือ่ งกล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ท. รับไว้พจิ ารณา
และผลการด�ำเนินการ เพือ่ ส่งให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทราบ เพือ่ เป็นการประสานงานตามระยะเวลา
วิธีการและรายการที่ตกลงร่วมกัน

มาตรา 60
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ
และพนักงาน ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจโดยให้มีอ�ำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเช่น เดียวกับ พนัก งานสอบสวนด้ว ย เว้ น แต่ อ� ำ นาจในการจั บและคุ มขั ง
ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจเป็นผู้ด�ำเนินการ
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มาตรา 6122
ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่าย
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

1 การไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูลและการรวบรวม

พยานหลักฐาน 		

2 การมาช่วยปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 18 (4)

3 การด�ำเนินการอื่นใดอันจ�ำเป็นแก่การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 61/123
ในการด� ำ เนิ น คดี อ าญาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลยหลบหนีไ ปในระหว่ า ง
ถู ก ด� ำ เนิ น คดี ห รื อ ระหว่ า งการพิ จ ารณาของศาล
มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลยหลบหนี
รวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอายุ ค วาม และเมื่ อ ได้ มี
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษจ�ำเลย ถ้าจ�ำเลยหลบหนี
ไปในระหว่ า งต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ ล งโทษ
มิ ใ ห้ น� ำ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 98 มาใช้บงั คับ
22

มาตรา 61 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
23
มาตรา 61/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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หมวด 5
บทก�ำหนดโทษ

มาตรา 62
ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�ำหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานหรือไม่ดำ� เนินการใด ๆ ตามมาตรา
18 (1) และ (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ทีส่ งั่ ตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
จ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
10,000 หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ

มาตรา 63

มาตรา 64

ผูใ้ ดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลทีไ่ ด้มาเนือ่ งจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ป.ป.ท.และมิใช่การกระท�ำตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่
การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพือ่ ประโยชน์แก่ทางราชการ
หรื อ ประโยชน์ ส าธารณะ ต้ อ งระวางโทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น
หรือปรับไม่เกินหนึง่ 10,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ

มาตรา 65
กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผูใ้ ดกระท�ำการทุจริต
ในภาครั ฐ ต้ อ งระวางโทษเป็ น 2 เท่ า
ของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนัน้

| 46 |
���_FinalPrint1.indd 46

2/13/18 11:46

บทเฉพาะกาล
มาตรา 66 ให้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับ

มาตรา 67 ให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต

ในภาครัฐ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงบประมาณและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ร่วมกันจัดท�ำโครงสร้างส�ำนักงาน กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการและพนักงาน
ราชการและก�ำหนดงบประมาณ รวมถึงการด�ำเนินการอื่นใดอันจ�ำเป็น เพื่อรองรับ
การด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระยะเริ่มแรก การก�ำหนดโครงสร้าง อัตราก�ำลังและงบประมาณตามวรรคหนึ่ง
ต้องรองรับการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นที่ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมด้วย
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ จั จุบนั รัฐบาล
มีนโยบายส�ำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่ยงั ไม่มสี ว่ นราชการในส่วนของฝ่ายบริหารทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ท�ำให้รัฐบาล
ไม่สามารถก�ำกับดูแลและผลักดันเพื่อให้การด�ำเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
อี ก ทั้ ง คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
ซึง่ เป็นองค์กรอิสระทีม่ อี ำ� นาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจ�ำนวนมาก
สมควรที่จะมีส่วนราชการในฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ด้านนโยบายดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินการ
ในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตนิ ี้
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พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 24
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

มาตรา 23 บรรดาการด�ำเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการไต่สวน

ข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้กระท�ำไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการของฝ่ า ยบริ ห ารในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้
มาตรา 24 ให้กรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 25 ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับเป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 26 ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท.และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 อยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
24

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 38 ก/หน้า 39/29 เมษายน 2559
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พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา 27 บรรดาข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และค� ำ สั่ ง ที่ อ อกตามบทบั ญ ญั ติ

แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ยั ง คงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
พระราชบัญญัตนิ ี้ จนกว่าจะได้มขี อ้ บังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีอ่ อกตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 28 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ
เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ ปั จ จุ บัน การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและการด�ำเนินการล่าช้า
และก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตั ซิ งึ่ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และรูปแบบของการทุจริต
ทีม่ คี วามซับซ้อนยิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรปรับปรุงกระบวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง และก�ำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ชว่ ยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ต�ำแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และก�ำหนดให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่
ไม่สงั กัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
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ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)
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สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สำ�นักงาน ป.ป.ท.)
โทรศัพท์ : 0 2502 6670-80
โทรสาร : 0 2502 6132

สายด่วน

1206

www.pacc.go.th
facebook.com/pacc.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำ�หรับนักลงทุนต่างชาติ The Anti-Corruption Operation Complaint Centre
(+66) 92 668 0777
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