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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “พนักงานไต่สวน”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““พนักงานไต่สวน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงหรือแสวงหาข้อเท็จจริงหรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 
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มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “หัวหน้าพนักงานไต่สวน”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  
“พนักงานไต่สวน”  และคําว่า  “ทุจริตต่อหน้าที่”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

““หัวหน้าพนักงานไต่สวน”  หมายความว่า  พนักงานไต่สวนซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้ง
ให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวนและปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑๖)  ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๖)  แต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวน  พนักงานไต่สวน  บุคคล  หรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“พนักงานไต่สวนให้แต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดสํานักงาน  ป.ป.ช.   
ซึ่งดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม  และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนดแล้ว  หัวหน้าพนักงานไต่สวนให้แต่งตั้งจากพนักงานไต่สวนในระดับชํานาญการขึ้นไป  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะแต่งตั้งเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ในระดับผู้อํานวยการสํานักขึ้นไปในสํานักงาน  ป.ป.ช.  ให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนด้วยก็ได้  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธานกรรมการ  
กรรมการ  หรือเลขาธิการ  มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในการนี้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  
หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนลงนามแทน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนดก็ได้” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๔๔/๑ ก่อนดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๔๓  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
จะดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวน
ข้อเท็จจริงก็ได้  ในการน้ี  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดําเนินการแทนก็ได้   
ในการมอบหมายดังกล่าวคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมอบหมายเป็นการเฉพาะเร่ืองหรือมอบหมายไว้ 
เป็นการทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๔๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๕/๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๔๕/๒ ให้หัวหน้าพนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือกํากับดูแลในการดําเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามมาตรา  ๔๔/๑  หรือการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๔๕/๑  
มีอํานาจตามมาตรา  ๒๕  (๑)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเรียกเอกสารหรือหลักฐานหรือเรียกบุคคลใด 
มาให้ถ้อยคํา  และอํานาจตามมาตรา  ๒๕  (๒)  และ  (๓)” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๑๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๐/๑  ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ในสาขากระบวนการยุติธรรมนั้น  
จะต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สําเร็จการศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาโททางกฎหมายข้ึนไป  หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี  หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ประกาศกําหนด” 

มาตรา ๑๒ บทบัญญัติในมาตรา  ๑๑๐/๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ไม่มีผลกระทบต่อข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ซึ่งดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการแต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ซึ่งดํารงตําแหน่งในสายงานปราบปรามการทุจริต  หรือสายงานนิติการ  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการ
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ยุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ .  ๒๕๕๔  ได้  ทั้งนี้  การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าสู่ตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม 
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและมิให้
บทบัญญัติมาตรา  ๑๑๐/๑  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
มีผลกระทบต่อข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม
ดังกล่าว 

มาตรา ๑๓ ให้พนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๔ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้ บังคับ  ให้ ยังคงมีผลใช้ บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออก
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่กระบวนการ 
และขั้นตอนเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบของการทุจริต
ที่ต้องดําเนินการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
และสํานักงาน  ป.ป.ช.  มีความรวดเร็วและเหมาะสมย่ิงขึ้น  สมควรกําหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจ
แต่งต้ังพนักงานไต่สวนและหัวหน้าพนักงานไต่สวน  เพ่ือดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  
อันเป็นการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ต้ังแต่ในช้ันก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานไต่สวนและหัวหน้า
พนักงานไต่สวนให้มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ ย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี 


