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พระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

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

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ

และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
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“มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เรียกโดยย่อว่า  
“คณะกรรมการ  ป.ป.ท.”  ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง  และกรรมการอื่นอีกห้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามมาตรา  ๕/๑  และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕/๑ เม่ือมีกรณีที่ต้องสรรหาและคัดเลือกกรรมการ  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖   
และมาตรา  ๗  (๔)  องค์กรละห้าคน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทําให้ต้องมีการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก  สําหรับกรณีที่เป็นการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้องค์กรดังกล่าวแต่ละองค์กรเสนอรายชื่อเท่าจํานวนกรรมการที่ว่างลง 

(๒) ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก  ประกอบด้วย  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เป็นกรรมการคัดเลือก  โดยให้เลือกกันเอง 
เป็นประธานกรรมการคัดเลือกคนหนึ่ง  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้ทําการแทน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น  ทําหน้าที่กรรมการคัดเลือกแทน 

(๓) ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการจากรายชื่อบุคคลตาม  (๑)  
ให้ได้จํานวนตามที่จะต้องแต่งตั้ง 

(๔) ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจํานวนตาม  (๓)  ให้แจ้งให้องค์กร
ตาม  (๑)  แต่ละองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลใหม่เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการที่ยังขาดอยู่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการคัดเลือกบุคคลได้ไม่ครบจํานวนดังกล่าว  และให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือก
เพิ่มเติมตาม  (๓)  เป็นกรรมการเพิ่มเตมิจากที่มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการไว้แล้ว 

(๕) เม่ือได้มีการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการครบจํานวนแล้ว  ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ
ประชุมเลือกกันเองเพื่อเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และให้คณะกรรมการคัดเลือกแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นประธานกรรมการและกรรมการ  พร้อมเอกสารหลักฐานตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  รวมทั้งความยินยอม
ของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กําหนด” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งในวันที่ได้รับการคัดเลือก   
ถ้าผู้นั้นแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๕)  หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่า
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ตนเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม  (๓)  แล้ว  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก   
ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการต่อไปได้  ถ้าผู้นั้นมิได้แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ให้ถือว่าบุคคลน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  และให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกใหม่โดยจะพิจารณา
จากรายชื่อบุคคลที่มีการเสนอไว้แล้วตามมาตรา  ๕/๑  (๑)  หรือจะขอให้องค์กรตามมาตรา  ๕/๑  (๑)  
เสนอรายชื่อบุคคลใหม่ก็ได้  โดยให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕/๑  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๗ 
(๕) คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

หรือรํ่ารวยผิดปกติหรือจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจ
ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๖) คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออกเพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

ในกรณีมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดต้องพ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  หรือไม่  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เป็นผู้วินิจฉัย 

การพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  และให้ถือว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ง  ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่
ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๕/๑  (๕)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
จะแจ้งให้หน่วยงานใดดําเนินการจัดให้กรรมการ  เลขาธิการ  หรืออนุกรรมการหรือพนักงาน  ป.ป.ท.   
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง  เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกกล่าวหา  หรือบุคคลอื่นที่มีเหตุอันควร
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เชื่อได้ว่าจะเก่ียวข้องในเรื่องที่กล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กรรมการ  เลขาธิการ  อนุกรรมการ  หรือพนักงาน  ป.ป.ท.  จะขอ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานใดตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด   
แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานนั้น” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๓/๑  และมาตรา  ๒๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“มาตรา ๒๓/๑ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ว่าจะรับหรือไม่รับหรือสั่งจําหน่ายเร่ือง
ตามมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สั่งให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองกล่าวหา 

ก่อนดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๒๓  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจมอบหมายให้เลขาธิการ
ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเร่ืองกล่าวหานั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ
ต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้  ในการน้ี  เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด   

มาตรา ๒๓/๒ ในการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๒๓  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
อาจมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบ้ืองต้นแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แล้วนําเสนอสํานวน
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาตามมาตรา  ๓๙  ต่อไป   

เลขาธกิารอาจมอบหมายให้พนักงาน  ป.ป.ท.  ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เลขาธิการมีอํานาจ 

ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึงด้วย 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแทนคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

และการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของเลขาธิการและพนักงาน  ป.ป.ท.  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ท.  กําหนด” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“ในกรณีที่มีการกระทําความผิดทางอาญาอื่นที่มิใช่การกระทําการทุจริตในภาครัฐรวมอยู่ด้วย  
และคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นว่า  หากให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีไปตามอํานาจหน้าที่จะเป็น
ประโยชน์กว่า  จะส่งเร่ืองคืนให้พนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
ได้รับเร่ืองและขอให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้  โดยให้นําขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติต่าง ๆ  ทั้งหมดที่ได้กําหนดไว้ตามวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
สั่งจําหน่ายเรื่องนั้น  ในกรณีนี้ถ้าคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นสมควรจะแจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปด้วยก็ได้” 
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มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๓๐/๑ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตามมาตรา  ๓๐  
โดยได้มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้ว  ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  มีอํานาจควบคุมและพิจารณาสั่งคําร้อง 
ขอปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกควบคุมตัวนั้นได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

การปล่อยชั่วคราวตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนด 
ในกรณีที่จําเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือการฟ้องคดี  

พนักงาน  ป.ป.ท.  อาจย่ืนคําร้องขอหมายขังผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลได้  หากกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา
ไว้ในอํานาจของศาลแล้ว  ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  มีอํานาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป   
โดยให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
หรือพนักงานอัยการ  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  ค่าเดินทาง  ค่าที่พัก  และสิทธิประโยชน์อื่น  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองที่กล่าวหา  ในฐานะอื่นที่มิใช่ 
ในฐานะพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  มาก่อน” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร  ในการดําเนินคดีอาญา
ตามมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของอัยการทหาร  ในกรณีเช่นนั้นอํานาจของอัยการสูงสุด
ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสาม  ให้เป็นอํานาจของเจ้ากรมพระธรรมนูญ” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็น
ส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง  โดยมีเลขาธิการเป็น
ผู้รับผิดชอบข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
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ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน  โดยมีรองเลขาธิการ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ” 

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๑/๑ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  ตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา 

ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการแล้วเสนอนายกรัฐมนตรี
ดําเนินการต่อไป 

ในการคัดเลือกตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หารือกับคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ด้วย 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เก่ียวกับ 

การบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  ให้สํานักงานมีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง  โดยให้ถือว่า
ประธานกรรมการมีฐานะเป็นประธานอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง  และเลขาธิการมีฐานะเป็น 
รองประธานอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๒ ให้พนักงาน   ป .ป .ท .   เจ้าหน้าที่   ป .ป .ท .   และข้าราชการในสํานักงาน   
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งในทํานองเดียวกันกับ
ค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๒/๑ การแต่งตั้งพนักงาน  ป.ป.ท.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดสํานักงาน  ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่าชํานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตร
ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าหกปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตร
ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสี่ปี 
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(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย  และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ 
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าสองปี  แต่ถ้าสอบไล่
ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วย  ระยะเวลาสองปี
ให้ลดเหลือหนึ่งปี 

(๔) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายหรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย
สองสาขา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าแปดปี   

(๕) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจะยังประโยชน์ต่อการดําเนินการ
ไต่สวนของสํานักงานเป็นอย่างย่ิง  และผ่านการอบรมหลักสูตรการไต่สวน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
กําหนด  และรับราชการในสํานักงานหรือสํานักงาน  ป.ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่ปี” 

มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๓/๑  มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  
มาตรา  ๕๘/๑  มาตรา  ๕๘/๒  และมาตรา  ๕๘/๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“หมวด  ๓/๑ 
มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  (๒)  
โดยเร็ว 

(๑) เม่ือปรากฏว่ากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  หรือมาตรการใดล้าสมัย  ขาดประสิทธิภาพ   
หรือขาดการบังคับใช้อย่างทั่วถึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  หรือเป็นเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้ 

(๒) เม่ือปรากฏว่าการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่บรรลุผล 
เพราะไม่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับวินัย  หรือมาตรการที่จําเป็น 

มาตรา ๕๘/๒ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นว่า  หน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติ 
หรือการดําเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน  และส่อไปในทางทุจริต 
ในภาครัฐ  หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง  ให้สํานักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นทราบ 

เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบ 
และดําเนินการ  แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
หากจะต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต้องกําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการแล้วเสร็จให้สํานักงานทราบด้วย  
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
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โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รายงานให้คณะรัฐมนตรี  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป   

มาตรา ๕๘/๓ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือสํานักงานพบว่าการดําเนินโครงการใด 
มีการกําหนดวงเงินสูงเกินที่เป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า  ให้แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การไต่สวนข้อเท็จจริง  การแสวงหาข้อมูลและการรวบรวมพยานหลักฐาน 
(๒) การมาช่วยปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๘  (๔) 
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๑/๑  ของหมวด  ๔  เบ็ดเตล็ด  แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
“มาตรา ๖๑/๑ ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลย 

หลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา 
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ  และเม่ือได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย   
ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  ๙๘  มาใช้บังคับ” 

มาตรา ๒๓ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  คณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง  พนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ได้กระทําไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ 

มาตรา ๒๔ ให้กรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕ ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น
เลขาธิการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ในวันก่อนวันที่
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พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ตามพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๗ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งที่ออกตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงมี 
ผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและการดําเนินการล่าช้าและก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และรูปแบบของการทุจริตที่มีความซับซ้อนย่ิงขึ้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
สมควรปรับปรุงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง  และกําหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  นอกจากน้ีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในส่วนของการได้มา  องค์ประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และกําหนดให้สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  
หรือทบวง  เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ  อันจะมีผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


