
 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดเพือ่ส่งเสริม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยการตอบแทนผู้ทําคุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  และสมควรกําหนดให้มี
รางวัลตอบแทนแก่บุคคลซ่ึงได้ให้ถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล  หรือกระทําการใด ๆ  อันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนโดยทั่วไป  และส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๐๓/๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ .  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยการจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

ว่าด้วยการตอบแทนผู้ทําคุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชน์

อ่ืนใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน   

คณะบุคคล  ชมรม  หรือกลุ่มของบุคคลที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันไม่ว่าจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม   

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รักษาการ 
ตามระเบียบนี้  และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจตีความ 
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรอืประโยชน์อ่ืนใด 

 
 

ข้อ ๖ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดจะต้องมี
ลักษณะดังนี้   

(๑) เป็นผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ทําคําร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยคํา  หรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูล  หรือดําเนินการอย่างใด ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) เป็นบุคคลที่ได้เสนอความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต   

(๓) เป็นบุคคลที่ได้เข้าร่วมการดําเนินกิจกรรม  สนับสนุนค่าใช้จ่าย  หรือบริจาคทรัพย์สิน  
หรือให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยประการอ่ืน ๆ  จนก่อให้เกิด
ผลดีต่อการดําเนินงานของสํานักงาน  ป.ป.ช.  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

(๔) เป็นบุคคลที่ได้กระทําการใดนอกจาก  (๑)  (๒)  และ  (๓)  อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ ๗ บุคคลที่ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
ตามข้อ  ๖  (๑)  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกระทําความผิดในเรื่องที่ตนให้ถ้อยคํา  ทําคําร้อง  ร้องทุกข์กล่าวโทษ  
แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูล 

(๒) เคยได้รับรางวัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการกระทําหรือการดําเนินการในเรื่องเดียวกัน 
จากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

(๓) เป็นการกระทําที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ   
ข้อ ๘ บุคคลที่ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์ อ่ืนใด 

ตามข้อ  ๖  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้   
(๑) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
(๒) เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับการกระทํานั้น 
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกระทํานั้น   

หมวด  ๒ 
การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 
 

ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ได้แก่ 
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(๑) กรรมการ  ป.ป.ช.   
(๒) อนุกรรมการ  ป.ป.ช. 
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อ ๑๐ การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด  ให้เสนอรายชื่อ

ต่อสํานักงาน  ป.ป.ช.  เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาหรือตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ข้อ ๑๑ ในการเสนอรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง  หรือรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  คณะอนุกรรมการไต่สวน  พนักงานไต่สวน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
แล้วแต่กรณี  อาจเสนอความเห็นว่าบุคคลใดได้กระทําการอันควรแก่การได้รับรางวัลตอบแทน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดต่อคณะอนุกรรมการก็ได้ 

ข้อ ๑๒ คณะอนุกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดให้เป็นไปตามระเบียบนี้
แล้วเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการก็ได้   

หมวด  ๓ 
คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 

เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีจํานวนไม่เกินสิบสามคน  
ประกอบด้วย  กรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นประธาน  เลขาธิการ  รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ  
ผู้อํานวยการสํานัก  พนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นอนุกรรมการ  และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
แต่งตั้งอีกส่ีคน  เป็นอนุกรรมการ   

ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในกรณีประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุม 
เลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
ข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อส่งเสริม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณา  เสนอความเห็นการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
(๒) มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
(๓) เรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  และส่งมอบเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง 
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(๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อระงับหรือรอการจ่ายรางวัลตอบแทน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ การพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด  

คณะอนุกรรมการอาจเชิญผู้ที่ถูกเสนอชื่อหรือผู้ที่เห็นสมควรมาให้คําอธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเตมิก็ได้ 
หมวด  ๔ 

การพิจารณาให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

 

ข้อ ๑๗ การพิจารณาให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามข้อ  ๖  ซ่ึงได้กระทํา
การใด ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีลําดับชั้นดังนี้ 

(๑) รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง 
(๒) รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับสอง 
การพิจารณาเพื่อจัดลําดับชั้นการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง   

ให้คํานงึถึงความเสียสละ  ระดับความยากของการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประกอบด้วย   

ข้อ ๑๘ การให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์ อ่ืนใดชั้นรางวัลเชิดชู เกียรติ อันดับหนึ่ง   
ให้พิจารณาจากการกระทําหรือการดําเนินการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ดังนี้   

(๑) เป็นผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กระทําผิดทางวินัยหรือทางอาญา  
หรือทั้งทางวินัยและทางอาญา 

(๒) เป็นผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติ  
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๓) เป็นผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

(๔) ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นผลให้ได้ตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี  หรอืลงโทษ 
(๕) ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ  เป็นผลให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้ถอดถอน

เจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากตําแหน่ง 
(๖) สามารถบรรเทาความเสียหาย  หรือป้องกันมิให้ผลประโยชน์ของรัฐสูญเสียไป  หรือทําให้

ทางราชการได้รับชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งซ่ึงคํานวณเป็นเงินได้ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป 
(๗) สนับสนุนค่าใช้จ่าย  หรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน  หรือเสียสละแรงงานช่วยเหลือ 

ในการป้องกันการทุจริต  ซ่ึงคํานวณเป็นเงินได้ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๘) เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ  หรือมาตรการในการป้องกันการทุจริต  เป็นผลให้
คณะรัฐมนตรีมีการดําเนินการ  หรือเป็นผลให้มีการนําไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การพิจารณารางวัลตอบแทนการกระทําอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง  ให้มอบโล่หรือรางวัลเชิดชูเกียรติ  โดยอาจมีเงินรางวัลด้วยก็ได้  
แต่ต้องไม่เกินจํานวนหนึ่งหม่ืนบาท 

ข้อ ๑๙ การให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์ อ่ืนใดชั้นรางวัลเชิดชู เกียรติ อันดับสอง   
ให้พิจารณาจากการกระทําหรือการดําเนินการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามข้อ  ๑๘  แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดให้เป็นการกระทําอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง   

การพิจารณารางวัลตอบแทนการกระทําอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับสอง  ให้มอบโล่หรือรางวัลเชิดชูเกียรติ  โดยอาจมีเงินรางวัลด้วยก็ได้  
แต่ต้องไม่เกินจํานวนห้าพันบาท 

ข้อ ๒๐ เม่ือคณะอนุกรรมการมีมติเห็นสมควรมอบรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด 
แก่บุคคลตามข้อ  ๖  ซ่ึงไดใ้ห้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล  หรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นประโยชน์
ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้เสนอชื่อและการกระทํานั้นเพื่อขอความเห็นชอบ 
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

มติคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๒๑ ในการพิจารณารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง  หรือรายงานผลการตรวจสอบบัญชี

แสดงรายการทรัพยสิ์นและหนี้สิน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจพิจารณาจัดให้มีรางวัลตอบแทนแก่บุคคล
ซ่ึงได้ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล  หรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  ตามที่เห็นสมควรก็ได้   

ให้นําความในข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๖  มาใช้บังคับกับการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๒ การดําเนินการใด ๆ  ของบุคคลตามข้อ  ๖  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและเกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีสิทธิได้รับรางวัลตอบแทน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดตามระเบียบนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 


