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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่   ๒๒   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน   (๒)   ของมาตรา   ๔๓   แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“(๒)  เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา  ๖๖” 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๕๕  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล  และขอกลาวหานั้น

เปนเร่ืองตามมาตรา  ๔๓  (๑)  หรือ  (๒)  นับแตวันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติดังกลาว  ผูถูกกลาวหา
จะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองจะมีคําพิพากษา  แลวแตกรณี” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)   ประธานวุฒิสภา  ถาขอกลาวหานั้นเปนเร่ืองตามมาตรา  ๔๓  (๑)  หรือ  (๒)” 
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๖๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผูกลาวหาวาผูดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือขาราชการการเมืองอื่นรํ่ารวย
ผิดปกติ  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่นใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงโดยเร็ว  เวนแตในกรณีที่ผูกลาวหามิใชผูเสียหาย  และคํากลาวหาไมระบุพยานหลักฐาน 
เพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะไมดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงก็ได 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการกลาวหาตามวรรคหนึ่งได   
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่นเปนตัวการผูใช  

หรือผูสนับสนุนดวย” 
มาตรา ๗ ใหยกเลิกมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  และมาตรา  ๖๙  แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําผิดยังมีขอจํากัด 
บางประการ  โดยกําหนดใหตองมีผูเสียหายมายื่นคํารองตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จึงจะสามารถดําเนินการ 
ไตสวนขอเท็จจริงตอไปได  ทําใหบางกรณีแมมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวกระทําผิด  คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ก็ไมสามารถดําเนินการกับบุคคลนั้นได  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจและวิธีการ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพ่ือใหการปราบปรามการทุจริตในกรณีดังกลาว 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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