คำชี้แจง
ตามที่สานักงานฯ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ต่ อ คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๑) เพื่ อ พิ จ ารณานั้ น
และโดยที่ในขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วม
แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
(ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง)
โทร. ๐๒ ๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๘ ต่อ ๑๕๒๘, ๑๓๐๒
(นางชื่นสุมนฯ นายวิชญ์พลฯ นางสาวสุจิตตา
และนางสาวสินีนาถฯ)
โทรสาร ๐๒ ๒๒๖ ๕๑๙๔

๒
ร่ำงฯ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำวำระที่สอง (ร่ำงฯ ฉบับรับฟังควำมคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓)
ร่าง
พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่
ทีไ่ ด้รับมอบหมายได้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบัญญัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................. .......
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

๓
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า กระทาการหรือละเว้นการกระทา อันเป็นความผิดทางวินัย
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
แต่ไม่รวมถึงทุจริตต่อหน้าที่
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาและตุลาการ
(๒) พนักงานอัยการ
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของศาล รัฐสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
จากการควบคุมหรือกากับของฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กรรมการในหรือของหน่วยงานของรัฐ
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งร่วมกระทาความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติมิชอบและได้รับการไต่สวนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
“ไต่สวน” หมายความว่า แสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ
ให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วย
“พนักงาน ป.ป.ท.” หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ
หัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. และผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้งจาก
ข้าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งในระดับไม่ต่ากว่าชานาญการหรือเทียบเท่าให้เป็นพนักงาน ป.ป.ท.
“เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
“ผู้ช่วยเลขาธิการ” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ”

๔
มาตรา ๔ ให้แก้ไขคาว่า “ไต่สวนข้อเท็จจริง” ในมาตรา ๒ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคาว่า “ไต่สวน”
มาตรา ๕ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมอบหมายบุคคลใด
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนมิได้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีหน้าทีแ่ ละอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลการไต่สวนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา ๑๘/๔ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบสานวนการไต่สวนดังกล่าว
(๒) พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
สานวนการไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบแล้ว
(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่ต้อง
ดาเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ในการไต่สวนดังกล่าว
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้ผู้มีอานาจไต่สวนตามมาตรา ๒๔ ดาเนินการไต่สวนแล้วเสนอสานวน
เพื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาต่อไปก็ได้
(๔) ดาเนินการสรุปสานวนตาม (๒) และ (๓) พร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อ
ฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) กากับดูแลและกวดขันการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของพนักงาน
ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(๖) กากับดูแลสานักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนา
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
(๘) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย
(๙) ออกระเบียบกาหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ และที่ปรึกษา
กรรมการ และกาหนดแบบบัตรประจาตัวที่ปรึกษากรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเมื่อมีความจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อดาเนินการ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย ในเรื่องอื่นที่มิใช่การไต่สวน เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔
วรรคสาม

๕
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือป้องกันความเสียหายอันจะเกิดต่อส่วนรวมตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.ท. ด้วย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ และ มาตรา ๑๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๗/๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๑๘/๔
ให้รวมถึงการดาเนินการกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) และ
มาตรา ๑๘/๔ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ (๒) หรือ (๓) หากความผิดนั้นเป็นกรรมเดียวแต่ผิดต่อ
กฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งไม่อยู่ในอานาจที่จะดาเนินการตามมาตรา ๑๗ (๒) หรือ (๓)
ให้คณะกรรมการมีอานาจดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สาหรับความผิดดังกล่าวได้ด้วย
มาตรา ๑๗/๒ กรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจแต่งตั้งบุคคลเป็น
ที่ปรึกษา เพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวนและการแต่งตั้งที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนด โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ (๒) และ (๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนมาเพื่อให้ถ้อยคา
ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) ดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทาการ
หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือใน
ระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน
อื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน และหากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๔) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติการตามที่ขอได้ตามสมควรแก่กรณี

๖
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือหัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนด”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ มาตรา ๑๘/๒ มาตรา ๑๘/๓ และมาตรา
๑๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๘/๑ ในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทน
โดยกาหนดหลักเกณฑ์หรือลักษณะของความผิดไว้เป็นการทั่วไป
(๑) เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสานักงานว่า มีผู้กระทาความผิด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ไม่ว่าจะได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหรือความปรากฏโดยประการอื่น
หรือได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปได้
แต่ในกรณีที่มิใช่เป็นเรื่องที่ได้รับจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย
(๒) ให้เริ่มนับระยะเวลาการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่
วันที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่อง แล้วแต่กรณี
(๓) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการเองตาม (๑) หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติจะดาเนินการเรื่องนั้นเอง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้งสานวนการไต่สวนเท่าที่มีอยู่ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้คัดสาเนา
สานวนดังกล่าวเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานด้วย
(ข) นอกจากกรณีตาม (ก) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสงค์จะมอบหมายให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทนเป็นเรื่อง ๆ ไป
(๑) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสานักงานได้รับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
(๒) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทน
ในเรื่องใดและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้ว ให้เริ่มนับระยะเวลาการไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยชี้มูล
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
(๓) เรื่องใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท.
เห็นว่าได้ล่วงพ้นเวลาที่จะดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องคืนคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเร็ว
มาตรา ๑๘/๒ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๘/๑ หากพบว่ามีเรื่องที่อยู่นอกเหนือการ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมอยู่ด้วย หากเรื่องนั้นอยู่ในอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบโดยพลัน และถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มิได้แจ้งให้
ส่งเรื่องคืน หรือมิได้ตอบให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการในเรื่องนั้นต่อไปได้ และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องนั้นไม่อยู่ในอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. ส่งเรื่องนั้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดาเนินการต่อไปโดยพลัน

๗
มาตรา ๑๘/๓ ในการดาเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนดหลักเกณฑ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลเพื่อให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. และสานักงานปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. และสานักงานดาเนินการตามตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่ได้รับมอบหมาย
แล้วเสร็จ ให้สานักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเร็ว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเรียกสานวนการไต่สวนไปดาเนินการ หรือสั่งการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดาเนินการไปตามนั้น
แต่ในกรณีการสั่งการใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่มีอานาจดาเนินการได้ ให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
มาตรา ๑๘/๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสานักงานไม่ว่าจะมีการ
กล่าวหาหรือไม่ ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดประพฤติมิชอบ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
รวมอยู่ด้วย และเรื่องนั้นมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๘/๑ ให้ส่งเรื่องทั้งหมดนั้น
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดาเนินการไต่สวน
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเมื่อไต่สวนเสร็จให้ทาสานวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสานวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลต่อไป
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ และมาตรา ๑๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๙/๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด จะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็น
ข้อมูลเฉพาะของบุคคลบรรดาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่มิได้
การเปิดเผยข้อมูลการดาเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในแต่ละขั้นตอนห้ามเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือรายละเอียดอื่นใดที่ทาให้รู้ตัว ผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือการเปิดเผย
ข้อมูลอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในชัน้ ก่อนการไต่สวน ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกร้อง เว้นแต่มีเหตุอันจาเป็น เพื่อประโยชน์
ในการไต่สวน และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้ว
(๒) เมื่อได้ดาเนินการไต่สวนแล้ว มีพยานหลักฐานพอสมควรก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
จะพิจารณาวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนด
(๓) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์กระทา
ความผิดให้เปิดเผยความเห็นหรือคาวินิจฉัยได้ แต่จะเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นพยานมิได้ และ
ต้องไม่กระทบต่อรูปคดีหรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานและสานวนการตรวจสอบหรือการไต่สวน
รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือไต่สวนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการจนกว่าคณะกรรมการ

๘
ป.ป.ท. จะได้พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน
ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ”
มาตรา ๑๙/๒ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัยชี้มูลว่าผู้ใดกระทาความผิดและความผิดนั้น
มีโทษทางอาญา หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ
ผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายมีอานาจดาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออกหมายจับและควบคุมตัว
ผู้ถูกกล่าวหาไว้
ในการจับและควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะมอบหมายพนักงาน
ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงานสอบสวนดาเนินการแทนก็ได้
และให้พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงานสอบสวนดาเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว
ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๒/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการ อนุกรรมการไต่สวน พนักงาน
ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือผู้ซึ่งช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว ผู้ใดถูกดาเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือ
คดีปกครอง และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะดารงตาแหน่งหรือเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ถ้าการถูกดาเนินคดี
ดังกล่าว เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ คาสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ ให้สานักงานมีอานาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้
คดีแก่บุคคลดังกล่าว และในกรณีที่พนักงานอัยการมิใช่เป็นผู้ฟ้อง อาจขอให้พนักงานอัยการหรือทนายความ
เข้าแก้ต่างให้แก่บุคคลเหล่านั้นก็ได้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าทนายความด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการ อนุกรรมการ
ไต่สวน พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการมีความเห็น มติ คาสั่ง ในการตรวจสอบ ไต่สวน หรือ
การพิจารณาวินิจฉัยชี้มูลตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้กระทาไปโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ การไต่สวนข้อเท็จจริง มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๓/๑
มาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๙
“หมวด ๒
การไต่สวน
มาตรา ๒๓ ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการไต่สวน พนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยต้องเริ่มดาเนินการไต่สวนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และต้องไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระยะเวลาสองปีดังกล่าว คณะกรรมการ
ป.ป.ท. อาจขยายเวลาออกไปตามที่จาเป็นได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี เว้นแต่เป็นเรื่องที่จาเป็นต้องเดินทาง
ไปไต่สวนในต่างประเทศ หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ จะขยายเวลาออกไปเท่าทีจ่ าเป็นก็ได้
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับสานวนการไต่สวนตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่แล้ว
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องพิจารณาและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสานวนการไต่สวน
ภายใต้กาหนดอายุความ การพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่เป็นการตัด
อานาจคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่จะดาเนินการไต่สวนหรือพิจารณาและวินิจฉัยต่อไป แต่ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. ดาเนินการไต่สวนเพื่อให้ทราบเหตุแห่งความล่าช้า และประกาศให้ประชาชนทราบ
มาตรา ๒๔ ในการดาเนินการไต่สวนของพนักงาน ป.ป.ท. ให้ดาเนินการเป็นองค์คณะ ๆ ละ
ไม่น้อยกว่าสองคน ประกอบด้วยพนักงาน ป.ป.ท. อย่างน้อยหนึ่งคน และจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ไม่เกิน
สองคนร่วมเป็นองค์คณะด้วยก็ได้
การแต่งตั้งและองค์ประกอบขององค์คณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนด
ในการไต่สวนเรื่องใดที่เป็นเรื่องสาคัญหรือมีความซับซ้อน คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการเพื่อดาเนินการไต่สวนก็ได้
เมื่อผู้มีอานาจไต่สวนตามวรรคหนึ่งและวรรคสามดาเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้เสนอสานวน
การไต่สวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาและวินิจฉัย ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งให้ไต่สวน
เพิ่มเติม หรือจะไต่สวนเองใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และเมื่อมีมติเห็นชอบในสานวนการไต่สวนนั้นแล้ว
ให้ถือว่าเป็นสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ภายใต้หลักเกณฑ์และระยะเวลาการไต่สวนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะออกระเบียบกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไต่สวนของผู้มีอานาจไต่สวน
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามก็ได้
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับหรือพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่
ซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งคดี
(๓) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าไม่ใช่เป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๔) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคาสั่ง
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี
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(๕) ผู้ถูกกล่าวหาตาย
(๖) เรื่องที่ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกกล่าวหาเกินห้าปี
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะไม่รับหรือสั่งจาหน่ายเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณ์แห่งการกระทาที่ชัดเจนเพียงพอ
ที่จะดาเนินการไต่สวนได้
(๒) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาและเป็นเรื่อง
ที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินการไต่สวนต่อไปได้
(๓) เรื่องที่องค์กรบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐกาลังพิจารณาอยู่หรือได้พิจารณา
เป็นที่ยุติแล้ว และไม่มีเหตุแสดงให้เห็นว่าการพิจารณานั้นไม่ชอบ
มาตรา ๒๗ เรื่องใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องห้ามมิให้รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๒๕ (๒/๑)
หรือไม่รับหรือสั่งจาหน่ายตามมาตรา ๒๖ (๑) (๒) หรือ (๓) ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นสมควรให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกร้องดาเนินการตามหน้าที่และอานาจโดยเร็วและแจ้งผล
การดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับ
เรื่องใดไว้พิจารณาตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ ในการนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะวางระเบียบให้ต้องปฏิบัติก็ได้
มาตรา ๒๙ การกล่าวหาจะทาด้วยวาจา ทาเป็นหนังสือหรือผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยกรณีที่กล่าวหาด้วยวาจา ให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. บันทึกคากล่าวหาและจัดให้
ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหาในบันทึกการกล่าวหานั้นไว้
ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานในการเผยแพร่วิธีการส่งคากล่าวหาเป็นหนังสือหรือส่งด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๓๐ ในการไต่สวนเรื่องใด ผู้ไต่สวน ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในเรื่องนั้น
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่น
ทีม่ ิใช่เป็นการไต่สวนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ
ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้ง
กันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในการดาเนินการเรื่องใด ผู้ไต่สวน ผู้ใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งในเรื่องนั้น ให้ผู้นั้นแจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายโดยเร็ว และระหว่างนั้นห้ามมิให้บุคคล
ดังกล่าวยุ่งเกี่ยวกับการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ
ป.ป.ท. มอบหมายจะวินิจฉัย ซึ่งต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๑๑
ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้าน หรือผู้ไต่สวน ซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยยื่นคาร้อง
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุแห่ง
การคัดค้าน เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างที่รอการวินิจฉัยให้กรรมการ หรือผู้ไต่สวน ซึ่งถูกคัดค้านระงับการ
ปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการดาเนินการที่ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนมีคาคัดค้าน เว้นแต่
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะมีมติเป็นอย่างอื่น
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาดาเนินการ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนด
มาตรา ๓๑ ในระหว่างการไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตาแหน่งหรือพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้มีอานาจไต่สวนตามมาตรา ๒๔
มีอานาจดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อไปได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่รับหรือสั่งจาหน่ายเรื่องตามมาตรา ๒๖ (๓) ไม่เป็นการตัด
อานาจคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้มีอานาจไต่สวนตามมาตรา ๒๔ ที่จะดาเนินการไต่สวนเพื่อดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๔๓
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้แจ้งให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
มาตรา ๓๓ ในการไต่สวน เมื่อมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า
มีมูลความผิดแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาตามที่
ปรากฏหลักฐานของทางราชการพร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ผู้นั้นจะต้องมารับทราบและชี้แจงข้อกล่าวหา
โดยจะกาหนดระยะเวลาให้น้อยกว่าสิบห้าวันมิได้
ในการรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะทาเป็นหนังสือมีข้อความแสดงการรับทราบ
ข้อกล่าวหาพร้อมทั้งลงลายมือชื่อส่งมายังสานักงานก็ได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ลงนามรับทราบข้อกล่าวหา ไม่ว่าโดยไม่ยอมลงนาม หรือไม่มาลง
นามและไม่แจ้งการรับทราบข้องกล่าวหาตามวรรคสอง ให้บันทึกการไม่ลงนามนั้นไว้ และให้ถือว่าได้มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหาโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กาหนด
ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยคา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายความหรือบุคคลซึ่ง
ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคาของตนได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
กาหนด
การจัดหาทนายความและการดาเนินการกับเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีสาหรับการดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๗ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลตามมาตรา ๑๘/๓ (๑) ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

๑๒
มาตรา ๓๔ ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา ๓๓ ต้องแจ้งหรือส่งรายการหรือรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ไปด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาที่กล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิด
(๒) ข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหา โดยมีรายละเอียดตามสมควรเพียงพอที่จะทาให้ผู้ถูกกล่าวหา
เข้าใจข้อกล่าวหาได้
(๓) บันทึกสรุปสาระสาคัญของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยต้องมีรายละเอียดเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ แต่ต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ ตาแหน่ง ที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือ
พยาน หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี จะเปิดเผยข้อมูลอื่นดังกล่าวเพียงเท่าที่จาเป็นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป.ป.ท. กาหนด
(๔) สิทธิในการคัดค้านตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้การไต่สวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาส่งคาชี้แจง พยานหลักฐาน หรือนาพยานบุคคลมาให้ปากคา แม้จะพ้น
กาหนดเวลาแล้วแต่ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะมีมติชี้มูล ให้ผู้มีอานาจไต่สวนตามมาตรา ๒๔ นาคาชี้แจง
พยานหลักฐาน หรือคาให้การของพยานมาประกอบการพิจารณาในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
หรือเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบการพิจารณา แล้วแต่กรณีด้วย
มาตรา ๓๖ เมื่อได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา ๓๓ แล้ว
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้
ถูกกล่าวหาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ก็ได้
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชามีอานาจ
และสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่พ้นกาหนดหกเดือนแล้วคณะกรรมการ ป.ป.ท. ยังมิได้มี
คาวินิจฉัย หรือในกรณีที่ผลการไต่สวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
ดาเนินการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ถึงผลการไต่สวนโดยเร็ว
ในการสั่งการตามวรรคสอง ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น และถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้บังคับบัญชา
ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอานาจของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะดาเนินการ
ตามอานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น

๑๓
มาตรา ๓๗ ในการไต่สวนต้องไม่ทาการใดๆ อันเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง
ทรมาน ใช้กาลังบังคับหรือกระทาโดยมิชอบด้วยประการอื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นให้ถ้อยคาในเรื่องที่ไต่สวน
ในการสอบปากคาบุคคลใด จะกระทาโดยวิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอดออกเป็นภาพ
หรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้ แต่วิธีการดังกล่าวต้องเป็นวิธีการที่ผู้ให้ถ้อยคานั้นอาจตรวจสอบถึงความ
ถูกต้องของบันทึกการให้ปากคานั้นได้
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจนาพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
หรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้เป็น
พยานหลักฐานประกอบสานวนการไต่สวนที่เกี่ยวข้องได้ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. รับรองความมีอยู่จริง
และความถูกต้องของพยานหลักฐานนั้นแล้ว ให้ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาลได้
มาตรา ๓๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทาการทุจริตใน
ภาครัฐ และเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่งสานวน
การไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสานวนการไต่สวน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหานั้นพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ
ป.ป.ท. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือว่าสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. เป็นสานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วแต่กรณี
การดาเนินการลงโทษทางวินัยตามวรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
มีอานาจสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้น จะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนหรือหลังที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติวินิจฉัยมูลความผิด เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะมีมติเมื่อพ้นกาหนดเวลา
ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งแล้ว แต่ไม่เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่จะดาเนินการเพื่อดาเนิน
คดีอาญาต่อไป
สาหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหานั้น ให้ส่งสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
มีอานาจและสั่งลงโทษผู้นั้นตามฐานความผิดและตามโทษที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ โดยไม่ต้องดาเนินการ
สอบสวนอีก
ในการส่งสานวนการไต่สวนตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการแทนได้
มาตรา ๓๙ ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
กาหนด อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการกระทาความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระทาความผิดในฐานความผิด
ที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา หรือมีกรณีตามมาตรา ๕๘/๑ (๑) ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
มีหนังสือพร้อมเอกสารและพยานหลักฐานถึงคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมตินั้นได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๑๔
ในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาพยานหลักฐานหรือ
ข้อเสนอให้ทบทวนโดยละเอียด เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเป็นประการใด ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนทราบเพื่อดาเนินการต่อไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มาตรา ๔๐ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ใดไม่ดาเนินการตามมาตรา ๓๘
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้นั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อ
กฎหมาย และให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ดาเนินการทางวินัยตามมาตรา ๓๘ และเป็นกรณีที่ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๔๐ หรือคณะกรรมการ
ป.ป.ท. เห็นว่าการดาเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๓๘ ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งการตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๔๒ ในกรณีทผี่ ู้ถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้ หากประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้า ก.พ.ค. ยกอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่ในกรณีที่ ก.พ.ค. วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น
ให้ส่งคาวินิจฉัยนั้นไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาทบทวน ผลการทบทวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
เป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการไปตามนั้น แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีมติยืนตามคาวินิจฉัยเดิม ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
รับทราบหรือถือว่ารับทราบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งได้ ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่ารับทราบคาสั่งลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของผู้ถูกลงโทษ
บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ถูกลงโทษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อองค์กรที่มีการจัดตั้ง และมีหน้าที่และอานาจทานองเดียวกับ ก.พ.ค. ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่การกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓๘ เป็นความผิดทางอาญา
ด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้งสานวนการไต่สวน รายงาน เอกสาร และความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการดาเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่าการดาเนินการและสานวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นการสอบสวนและสานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นว่าข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ได้รับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดาเนินคดีได้ ให้พนักงานอัยการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
ทราบเพื่อไต่สวนเพิ่มเติม โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีจาเป็น
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะร่วมกับอัยการสูงสุดตั้งคณะทางานร่วมกันเพื่อไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้

๑๕
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยืนยันให้ฟ้อง
ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวินิจฉัย คาวินิจฉัยของอัยการสูงสุดให้เป็นที่สุด
การไม่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา ให้พนักงานอัยการรับฟัง
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบด้วย
ในกรณีที่ความผิดทางอาญาตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้และหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้เสียหาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเพื่อดาเนินการตามสมควรต่อไป แต่ถ้าบุคคล
อื่นใดเป็นผู้เสียหาย ให้ยุติการดาเนินการทางอาญา
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคาสั่งฟ้องและจาเป็นต้องนาตัวผู้ถูกกล่าวหาไปศาล
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายแจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อ
พนักงานอัยการตามวันเวลาที่กาหนด
หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกาหนด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายดาเนินการตามมาตรา ๑๙/๒ ต่อไป
มาตรา ๔๕ กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหาร ในการดาเนินคดีอาญา
ตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของอัยการทหาร และให้อานาจของอัยการสูงสุดตาม
มาตรา ๔๓ วรรคสาม เป็นอานาจของเจ้ากรมพระธรรมนูญ
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวผู้ใด และปรากฏว่าการ
กระทานั้นก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่น หรือมีกรณีที่ออก
เอกสารสิทธิหรือก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลใดขึ้นโดยมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาตัวผู้รับผิดชดใช้ความเสียหายหรือพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิหรือสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี
โดยเร็ว แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้ดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“การแต่งตั้งหัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. ให้แต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดสานักงานซึ่งรับ
ราชการในสานักงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน ป.ป.ท.มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าในการดาเนินการไต่สวนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป.ป.ท. กาหนด”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๑๖
“มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาดาเนินการตามมาตรา
๑๗ (๗) โดยเร็ว
(๑) เมื่อปรากฏว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดล้าสมัยขาดประสิทธิภาพหรือ
ขาดการบังคับใช้อย่างทั่วถึง เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตในภาครัฐ หรือเป็นเหตุให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้
(๒) เมื่อปรากฏว่าการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่บรรลุผล
เพราะไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย หรือมาตรการทีจ่ าเป็น”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘/๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการประพฤติมิชอบหรือเพื่อขจัดความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการกระทาของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อความปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีวิธีปฏิบัติหรือการดาเนินการ ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้สานักงาน
แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือระงับการกระทาดังกล่าวโดยเร็วต่อไป
(๑) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
(๒) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน
(๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
ในกรณีมีการกระทาตาม (๑) ให้สานักงานแจ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบเพื่อ
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไปด้วย
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่แจ้งผลการดาเนินการหรือ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้สานักงานทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐไม่ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันสมควรให้สานักงานประกาศให้ประชาชนทราบ และหาก
ปรากฏว่าการกระทาตามวรรคหนึ่งเกิดจากกรณีตามมาตรา ๕๘/๑ ให้รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อ
ดาเนินการตามมาตรา ๑๗ (๗) ต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ หากกรณีใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
การส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคสาม ไม่เป็นการตัดอานาจของสานักงาน
ที่จะดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต่อไป”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๘/๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือสานักงานพบว่า การดาเนินงานของ
โครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินให้แจ้งให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป”

๑๗
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในการดาเนินการไต่สวนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน
ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจโดยให้มีอานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๑๙/๑
หากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา หรือชื่อหรือที่อยู่
ของผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๖๔/๑ ผู้ใดนาความเท็จมาแจ้งหรือส่งให้หรือให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.
อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ต้องระวางโทษไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐ เรื่องใดที่สานักงานได้รับไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
การดาเนินการใดในเรื่องนั้นเป็นไปตามหน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ ส่วนการดาเนินการต่อไปให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะมีมติเป็นอย่างอื่น แต่ในกรณีที่การดาเนินการใดตามพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะเป็น
โทษหรือไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. สั่งให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แต่การนับระยะเวลาดังกล่าวให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เรื่องใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตในภาครัฐ และได้ส่ง
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาดาเนินการแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอนยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดาเนินการของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนต่อไปให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระยะเวลาตามมาตรา ๔๔

๑๘
ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ดาเนินการตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย แต่การวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าที่จะพึงได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๑ บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งต่อพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่ให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
………………………………….
นายกรัฐมนตรี

