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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดาเนินการและรายงานผล
ของหน่วยงานของรัฐทีม่ ีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจมอบหมายเรื่องกล่าวหาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงหรือเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ
ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ อาทิ พนั กงานสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้องนั้น
ดาเนินการแทน หรือดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของตนได้ อีกทั้งตามมาตรา ๖๕ กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย รายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและภายในกาหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 65 และมาตรา ๖๖ ประกอบมาตรา 5 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และกรอบระยะเวลาด าเนิ นการและรายงานผลของหน่ วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ มาตราของกฎหมายที่กล่าวไว้ในระเบียบนี้ ให้หมายถึงมาตราของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เรื่องกล่าวหา” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายหรือส่งให้
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาเนินการแทน
“หน่ ว ยงานของรัฐ ” หมายความว่า หน่ ว ยงานของรั ฐที่มี หน้าที่ และอานาจเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้หมายความรวมถึง พนักงานสอบสวน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายหรือส่งเรื่องกล่าวหาให้ดาเนินการแทน หรือดาเนินการตามหน้าที่
และอานาจของตนตามมาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 หรือมาตรา 64 แล้วแต่กรณี
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“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษด้วย
ข้อ ๕ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายหรือส่งเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานของรัฐ
รับไปดาเนินการแทน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดาเนินการไปตามหน้าที่และอานาจของตนโดยไม่ชักช้า
และรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในสารบบคดี
และสารบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินการ รวมทั้งการตรวจสอบรายงาน
ผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ข้อ ๗ เพื่ อ เป็ น การก าหนดมาตรการหรื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้
มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริตและเที่ยงธรรม หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีกลไกการควบคุม
ภายในและมีศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือภายในองค์กรตามความเหมาะสม สาหรับติดตาม
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาที่ได้รับจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และแจ้งกลไกการควบคุม
ดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ ในการกาหนดมาตรการที่จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐรายงานผลการปฏิ บัติห น้า ที่เกี่ยวกับ
เรื่องกล่าวหาตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมข้อสังเกตต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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หมวด ๒
หน่วยงานของรัฐทีม่ ีหน้าทีแ่ ละอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่วนที่ ๑
พนักงานสอบสวน
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องกล่าวหาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 61
หรือมาตรา 63 แล้ว ให้ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๑๐ ในระหว่างดาเนินการสอบสวน หากปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรว่ามีเหตุดังต่อไปนี้
ให้รายงานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว โดยยังไม่ต้อง
ส่งเรื่องหรือสานวนการสอบสวนคืนคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) มีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
หรื อ ผู้ ว่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี ส่ ว นร่ ว มในการกระท าความผิ ด ไม่ ว่ าในฐานะตัว การ ผู้ ใ ช้ หรื อ
ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทาการ
ไม่กระทาการหรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) เรื่องกล่าวหาที่ได้รับเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง หรือมีผู้กระทาความผิด
หรือลักษณะความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดาเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๓) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รายงาน
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จและมีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้พนักงานสอบสวนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ข้อ ๑๑ เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนเสร็จแล้ว
ไม่ว่าจะมีความเห็น ควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ตาม ให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีความเห็น
เมื่อพนักงานอัยการมีคาสั่งฟ้องหรือคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้พนักงานสอบสวนแจ้งคาสั่งของพนักงานอัยการหรือผลคาพิพากษาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการดาเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง
หรื อ มี ก รณี เ ห็ น ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งอาจไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม หรื อ การด าเนิ น การนั้ น จะไม่ เ ที่ ย งธรรม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเรียกสานวนการสอบสวนมาเพื่อ
ดาเนินการได้ โดยจะดาเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด หรือนาผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน มาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
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การสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการเรียกสานวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง
กรณีที่สานวนการสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ หรือกรณีที่พนักงานอัยการ
มีคาสัง่ ฟ้องหรือคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ด้วย
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ข้อ ๑๓ เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ รั บ เรื่ อ งกล่ า วหาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามมาตรา 62 แล้ว ให้ ดาเนิ น การตามหน้าที่และอานาจของตนตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๑๔ ในระหว่างดาเนิ นการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือไต่สวน
ข้อเท็จจริง หากปรากฏหลักฐานตามสมควรว่ามีเหตุดังต่อไปนี้ ให้สานักงานคณะกรรมกา รป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว โดยยังไม่ต้อง
ส่งเรื่องหรือสานวนคืนคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) มีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือมี ผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่าอานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า มีส่วนร่วม
ในการกระทาความผิดไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๒) เรื่องกล่าวหาที่ได้รับเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง หรือมีผู้กระทาความผิด
หรือลักษณะความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดาเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๓) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รายงาน
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จและมีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเรื่องกล่าวหาแล้วมีมติไม่รับหรือสั่งจาหน่ายเรือ่ ง
หรือพิจารณาสานวนการไต่ สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าไม่มีมูล ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้มีมติ
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูล
ไม่ว่าจะมีมูลความผิดทางวินัยหรืออาญา ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้มีมติ
พร้อมทั้งดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป
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ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการดาเนินการตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง
หรื อ มี ก รณี เ ห็ น ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งอาจไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม หรื อ การด าเนิ น การนั้ น จะไ ม่ เ ที่ ย งธรรม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเรียกเรื่องกล่าวหาหรือสานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง มาเพื่อดาเนิ นการได้ โดยจะดาเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด หรือนาผลการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
ข้อ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้งสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน
เอกสาร และความเห็นไปยังพนักงานอัยการ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ตามข้อ ๑๕
วรรคสอง แล้ว ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของพนักงานอัยการ
ที่สั่งไม่ฟ้อง และกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูล รวมทั้งกรณี
ที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนมีคาสั่งลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีมติชี้มูล ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแจ้งให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบ
ส่วนที่ ๓
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผูถ้ ูกร้อง
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้องได้รับเรื่องกล่าวหา
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๔ แล้ ว ให้ ด าเนิ น การทางวินั ย ตามกฎหมายว่าด้ว ย
การบริหารงานบุคคลหรือตามหน้าที่และอานาจของตน
ข้อ ๑๙ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนของผู้ ถู ก ร้ อ ง ด าเนิ น การ
ทางวินัยแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้มีคาสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือมีกรณี
เห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการดาเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มี อ านาจสั่ ง การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ อาจเรี ย กเรื่ อ งกล่ า วหาหรื อ ส านวนการสอบสวนทางวิ นั ย
มาเพื่ อ ด าเนิ น การได้ โดยจะด าเนิ น การไต่ ส วนใหม่ ทั้ ง หมด หรื อ น าผลการสอบ สวนทางวิ นั ย
ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนของผู้ ถู ก ร้ อ งนั้ น ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นมา
ถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ การรายงานผลการดาเนินการตามระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับเรื่องกล่าวหาที่หน่วยงาน
ของรัฐได้รับจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

