
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และกรอบระยะเวลาด าเนินการและรายงานผล 

ของหนว่ยงานของรัฐทีม่ีหนา้ที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  ก าหนดให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีอ านาจมอบหมายเรื่องกล่าวหาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงหรือเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ  
ให้หน่วยงานของรัฐ  อาทิ  พนักงานสอบสวน  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  คณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้องนั้น  
ด าเนินการแทน  หรือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของตนได้  อีกทั้งตามมาตรา  ๖๕  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย  รายงานผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  65  และมาตรา  ๖๖  ประกอบมาตรา  5  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และกรอบระยะเวลาด าเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ   
ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ มาตราของกฎหมายที่กล่าวไว้ในระเบียบนี้  ให้หมายถึงมาตราของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เรื่องกล่าวหา”  หมายความว่า  เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายหรือส่งให้

หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทน 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และให้หมายความรวมถึง  พนักงานสอบสวน  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง  
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายหรือส่งเรื่องกล่าวหาให้ด าเนินการแทน  หรือด าเนินการตามหน้าที่  
และอ านาจของตนตามมาตรา  61  มาตรา  62  มาตรา  63  หรือมาตรา  64  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



“คณะกรรมการ  ป.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน  
คดีพิเศษด้วย 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ   
ตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมายหรือส่งเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานของรัฐ   
รับไปด าเนินการแทน  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการไปตามหน้าที่และอ านาจของตนโดยไม่ชักช้า  
และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในสารบบคดี  
และสารบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินการ  รวมทั้งการตรวจสอบรายงาน
ผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

ข้อ ๗ เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้   
มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็ว  สุจริตและเที่ยงธรรม  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีกลไกการควบคุม
ภายในและมีศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือภายในองค์กรตามความเหมาะสม  ส าหรับติดตาม  
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาที่ได้รับจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และแจ้งกลไกการควบคุม
ดังกล่าวให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการที่จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ   
เรื่องกล่าวหาตามที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมข้อสังเกตต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  หรือตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๒ 
หนว่ยงานของรัฐทีม่ีหน้าทีแ่ละอ านาจเกี่ยวข้องกับการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พนักงานสอบสวน 

 
 

ข้อ ๙ เมื่อพนักงานสอบสวนไดร้ับเรื่องกล่าวหาจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  61  
หรือมาตรา  63  แล้ว  ให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ  ๑๐ ในระหว่างด าเนินการสอบสวน  หากปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรว่ามีเหตุดังต่อไปนี้  
ให้รายงานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาโดยเร็ว  โดยยังไม่ต้อง 
ส่งเรื่องหรือส านวนการสอบสวนคืนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

(๑) มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดไม่ว่าในฐานะตัวการ  ผู้ใช้  หรือ
ผู้สนับสนุน  รวมทั้งผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  
ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) เรื่องกล่าวหาที่ได้รับเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง  หรือมีผู้กระท าความผิด
หรือลักษณะความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควรด าเนินการ  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

(๓) เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้รายงาน 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จและมีหนังสือแจ้งผล  

การพิจารณาให้พนักงานสอบสวนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ข้อ  ๑๑ เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเห็นว่า  การสอบสวนเสร็จแล้ว   

ไม่ว่าจะมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ตาม  ให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีความเห็น 

เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องหรือค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง  หรือกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด  
ให้พนักงานสอบสวนแจ้งค าสั่งของพนักงานอัยการหรือผลค าพิพากษาให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ   

ข้อ  ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่เห็นด้วยกับผลการด าเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคหนึ่ง  
หรือมีกรณีเห็นว่า  ผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือการด าเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอ านาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจเรียกส านวนการสอบสวนมาเพ่ือ
ด าเนินการได้  โดยจะด าเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด  หรือน าผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน  มาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



การสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือการเรียกส านวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึง  
กรณีที่ส านวนการสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ  หรือกรณีที่พนักงานอัยการ  
มีค าสัง่ฟ้องหรือค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องตามข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 

 
 

ข้อ  ๑๓ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้รับเรื่องกล่าวหาจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ตามมาตรา  62  แล้ว  ให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของตนตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ  
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ  ๑๔ ในระหว่างด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริง  หากปรากฏหลักฐานตามสมควรว่ามีเหตุดังต่อไปนี้  ให้ส านักงานคณะกรรมกา รป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาโดยเร็ว  โดยยังไม่ต้อง  
ส่งเรื่องหรือส านวนคืนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

(๑) มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือมีผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่าอ านวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า  มีส่วนร่วม 
ในการกระท าความผิดไม่ว่าในฐานะตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน  รวมทั้งผู้ให้  ผู้ขอให้  หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  ไม่กระท าการ  หรือประวิงการกระท าอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย   

(๒) เรื่องกล่าวหาที่ได้รับเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง  หรือมีผู้กระท าความผิด
หรือลักษณะความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควรด าเนินการ  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

(๓) เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้รายงาน 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จและมีหนังสือแจ้งผล  

การพิจารณาให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ข้อ  ๑๕ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาเรื่องกล่าวหาแล้วมมีตไิมร่ับหรือสั่งจ าหนา่ยเรือ่ง  

หรือพิจารณาส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าไม่มีมูล  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายใน
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้มีมติ   

เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูล  
ไม่ว่าจะมีมูลความผิดทางวินัยหรืออาญา  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้มีมติ  
พร้อมทั้งด าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 
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ข้อ  ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่เห็นด้วยกับผลการด าเนินการตามข้อ  ๑๕  วรรคหนึ่ง  
หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือการด าเนินการนั้นจะไ ม่เที่ยงธรรม  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอ านาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจเรียกเรื่องกล่าวหาหรือส านวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง  มาเพ่ือด าเนินการได้  โดยจะด าเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด  หรือน าผลการไต่สวนของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 

ข้อ  ๑๗ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ส่งเรื่องพร้อมทั้งส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง  รายงาน  
เอกสาร  และความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  ตามข้อ  ๑๕  
วรรคสอง  แล้ว  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติเห็นชอบตามความเห็นของพนักงานอัยการ   
ที่สั่งไม่ฟ้อง  และกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติชี้มูล  รวมทั้งกรณี
ที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนมีค าสั่งลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.   
มีมติชี้มูล  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแจ้งให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ทราบ 

ส่วนที ่ ๓ 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแตง่ตั้งหรอืถอดถอนของผูถู้กร้อง 

 
 

ข้อ  ๑๘ เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้องได้รับเรื่องกล่าวหา
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๖๔  แล้ว  ให้ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วย   
การบริหารงานบุคคลหรือตามหน้าที่และอ านาจของตน 

ข้อ  ๑๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง  ด าเนินการ 
ทางวินัยแล้วเสร็จ  ให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต ่
วันที่ได้มีค าสั่ง   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไม่เห็นด้วยกับผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือมีกรณี
เห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือการด าเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
มีอ านาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจเรียกเรื่องกล่าวหาหรือส านวนการสอบสวนทางวินัย   
มาเพ่ือด าเนินการได้  โดยจะด าเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด  หรือน าผลการสอบ สวนทางวินัย 
ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้องนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมา 
ถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก็ได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๐ การรายงานผลการด าเนินการตามระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับเรื่องกล่าวหาที่หน่วยงาน
ของรัฐได้รับจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
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