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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวน   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  เพื่อให้กลไกการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานไต่สวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ.  2542   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  107  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวน  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย

ค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
ข้อ 4 ให้ข้าราชการสํานักงาน  ป .ป .ช.  ที่ดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม   

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นพนักงานไต่สวน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  และมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้  ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวน 
ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้   

ข้อ 5 พนักงานไต่สวนท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  หากมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราที่สูงสุดเพียงอัตราเดียว 

ทั้งนี้  หากพนักงานไต่สวนถูกงดหรือไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวน
ตามระเบียบนี้  ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในอัตราที่กําหนดสําหรับระดับตําแหน่งของพนักงานไต่สวนผู้นั้น   
โดยไม่ต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานหรือผ่านการทดสอบศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอีก  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลจะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 6 พนักงานไต่สวนที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวน  และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินในระดับ  “ดี”  ขึ้นไป  และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   

หากพนักงานไต่สวนผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือไม่ผ่านการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  จนกว่าจะผ่าน 
การประเมิน  แล้วแต่กรณี  และให้รายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบต่อไป 

ข้อ 7 พนักงานไต่สวนผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่ง
พนักงานไต่สวนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ถึงสองในสามของจํานวนวันทําการในเดือนใด  ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  สําหรับเดือนนั้น  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่ง 
ไม่เกินหกสิบวันทําการ 

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
(๓) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่ง 

ไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ 
(๔) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกิน

ระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
(๕) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย  และตั้งแต่เร่ิมรับราชการยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคย
ประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกิน
หกสิบวัน 

(๖) ผู้ลาไปรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษระหว่าง 
ลาได้ไม่เกินหกสิบวัน  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งภายในเจ็ดวัน  ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

(๗) ผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน 

(๘) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นกรณีพิเศษ   
โดยไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษระหว่างเวลาดังกล่าวได้ไม่เกินหกสิบวัน 
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สําหรับการลาอย่างอื่นนอกจาก  (1) - (8)  ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ 
ข้อ 8 พนักงานไต่สวนซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือผู้บังคับบัญชา 

ให้ไปประชุม  สัมมนา  ดูงาน  หรือเข้ารับการอบรมโดยได้รับอนุมัติจากสํานักงาน  ป.ป.ช.  ถือเป็นระยะเวลา
การปฏิบัตหิน้าที่ราชการ   

ข้อ 9 ในกรณีพ้นจากการเป็นพนักงานไต่สวนให้งดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  
ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ผู้นั้นพ้นจากการเป็นพนักงานไต่สวน   

ข้อ 10 ในกรณีพ้นจากราชการหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  การได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้ถึงก่อนวันเกษียณอายุราชการ  สําหรับกรณีที่ได้รับการต่อเวลาราชการ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้ถึงวันครบการต่อเวลาราชการ 

(2) นอกจาก  (1)  การพ้นจากการเป็นข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ในกรณีอื่นให้งดการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการ
สํานักงาน  ป.ป.ช.  หรือนับตั้งแต่วันที่ข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ 11 พนักงานไต่สวนผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ให้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้   
ไว้จนกว่าพนักงานไต่สวนผู้นั้นจะได้กลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 

พนักงานไต่สวนผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ให้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  เป็นเวลา
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีคําสั่งลงโทษ 

พนักงานไต่สวนผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือนให้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
ตามระเบียบนี้  เป็นเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีคําสั่งลงโทษ 

ข้อ 12 พนักงานไต่สวนผู้ใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
สํานักงาน  ป.ป.ช.  และหากให้ผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจกระทบต่อความยุติธรรม  สํานักงาน  ป.ป.ช.   
อาจเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้มีคําสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นพนักงานไต่สวนและหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นการชั่วคราว  และให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  จนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
จะมีคําสั่งแต่งตั้งให้ผู้นั้นเป็นพนักงานไต่สวนและให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  หรือมีคําสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 13 พนักงานไต่สวนท่ีละทิ้งหน้าที่ราชการ  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือขาดราชการ  
ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  สําหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือขาดราชการดังกล่าว 

ข้อ 14 ให้ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม  
ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ  ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  ในอัตราเดือนละ  
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6,000  บาท  นับจากวันที่ปฏิบัติราชการครบ  6  เดือนแล้วและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการ  ป .ป .ช.  กําหนด  และให้นําบทบัญญัติข้อ  5  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  9   
ข้อ  10  (2)  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับกับผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการโดยอนุโลม 

ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  ให้จ่ายเป็นรายเดือนพร้อมกับเงินเดือน   
โดยมิให้นําไปรวมกับเงินเดือนเพื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

ข้อ 16 กรณีที่สํานักงาน  ป .ป .ช .  ยังไม่ได้ดําเนินการจัดให้ มีการประเมินผลงานและ
ประสบการณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สําหรับพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับ
การประเมินเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  จัดให้มีการประเมินผลงานและประสบการณ์ดังกล่าว  
โดยให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  กําหนด  
มาใช้บังคับ 

ให้พนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนซ่ึงผ่านการประเมินผลงานและประสบการณ์ 
ตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งในอัตราที่ระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนและ
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด  ทั้งนี้   
ไม่ก่อนวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  จนถึงวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   

ให้พนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายหลังจากการรับสมัครคัดเลือก
เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนตามประกาศ
คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน  ป .ป .ช.  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ 
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  กรณีวาระเริ่มแรก  ซึ่งผ่านการประเมิน 
ผลงานและประสบการณ์ตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งในอัตราที่ระบุไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงาน  
ไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบและผ่านการอบรมในหลักสูตร
ที่คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ช.  กําหนดจนถึงวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

กรณีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพิจารณาและมีมติเป็นรายกรณี 

ข้อ 17 การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป   

ทั้งนี้  ให้พนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ให้เป็นพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริต  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวนนับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  ไปพลางก่อน  ในอัตรา  ดังนี้ 

(1) พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ/พนักงานไต่สวนทรงคุณวุฒิ/อํานวยการยุติธรรม  ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ  ในอัตรา  40,000  บาท 

(2) พนักงานไต่สวนชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  ในอัตรา  35,000  บาท 
(3) พนักงานไต่สวนชํานาญการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  ในอัตรา  25,000  บาท 
(4) พนักงานไต่สวนปฏิบัติการ  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว  4  ปี  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   

ในอัตรา  15,000  บาท 
(5) พนักงานไต่สวนปฏิบัติการ  ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว  2  ปี  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   

ในอัตรา  10,000  บาท 
(6) พนักงานไต่สวนปฏิบัติการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  ในอัตรา  8,000  บาท 
(7) ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  ในอัตรา  6,000  บาท   
ข้อ 18 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของการได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่ง

พนักงานไต่สวนตามระเบียบนี้  ให้นับระยะเวลา  ดังนี้ 
(1) ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม  ตําแหน่งผู้ช่วย

พนักงานไต่สวน  ระดับปฏิบัติการ  เร่ิมนับระยะเวลาการเป็นพนักงานไต่สวนท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
แต่งตั้งตามระเบียบนี้  นับแต่วันที่ได้บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม 

(2) ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  ระดับปฏิบัติการ  ซึ่งเทียบโอนมาจากตําแหน่ง
เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริต  ตําแหน่งนักกฎหมาย  ป.ป.ช.  หรือตําแหน่งนิติกร  เร่ิมนับระยะเวลา
การเป็นพนักงานไต่สวนท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งตามระเบียบนี้  นับแต่วันที่ดํารงตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริต  ตําแหน่งนักกฎหมาย  ป.ป.ช.  หรือตําแหน่งนิติกร 

(3) ให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม  ระดับชํานาญการ  เร่ิมนับระยะเวลา 
การปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานไต่สวน  ระดับชํานาญการ  ตามระเบียบนี้  นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม  ระดับชํานาญการ 

ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



 

บญัชีค่าตอบแทนพเิศษประจ าต าแหน่งพนักงานไตส่วน 
 

ต าแหน่ง 
การก าหนดค่าตอบแทนพนักงานไตส่วน 

คุณสมบตั ิ
ค่าตอบแทน 

ที่ได้รบั (บาท) 
วันที่มีผล 

พนักงานไต่สวนปฏิบัติการ 

- ผ่านการอบรมและคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
  แต่งต้ังเป็นพนักงานไต่สวน     และ 
- ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
  “พนักงานไต่สวนปฏิบัติการ” 

12,000 
นับจากวันที่

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตั้ง 

- เป็นพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
  แต่งต้ัง มาแล้ว 2 ป ี

16,000 
นับจากวันที ่

คุณสมบัติครบ 

- เป็นพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.    
  แต่งต้ัง  มาแล้ว 4 ป ี

20,000 
นับจากวันที ่

คุณสมบัติครบ 

พนักงานไต่สวนช านาญการ 

- เมื่อได้รับแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
  พนักงานไต่สวนช านาญการ 

25,000 นับจากวันที่
ได้รับแต่งต้ัง 

- ด ารงต าแหน่งพนักงานไต่สวนช านาญการ  
  มาแล้ว 3 ป ี

30,000 นับจากวันที ่
คุณสมบัติครบ 

พนักงานไต่สวนช านาญการพิเศษ - เมื่อได้รับแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
  พนักงานไต่สวนช านาญการพิเศษ 

35,000 นับจากวันที่
ได้รับแต่งต้ัง 

พนักงานไต่สวนเช่ียวชาญ/ 
พนักงานไต่สวนทรงคุณวุฒิ/ 

อ านวยการยุติธรรม 

- เมื่อได้รับแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
  พนักงานไต่สวนเช่ียวชาญ/ทรงคุณวุฒ/ิ 
  อ านวยการยุติธรรม  

40,000 นับจากวันที่
ได้รับแต่งต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


