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ระเบียบคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ 

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
เก่ียวกับผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอ่ืนที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเก่ียวข้องกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๖๒   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ข้อมูล”  หมายความว่า  ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เรื่องราว  ข้อเท็จจริง  หรือส่ิงใด ๆ  เก่ียวกับ 

ผู้ถูกเข้าถึงข้อมูล  ไม่ว่าจะการส่ือความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ  
และไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย  
ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้ส่ิงที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ 

“เข้าถึงข้อมูล”  หมายความว่า  การดําเนินการใด ๆ  กับหน่วยงานเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล 
“ผู้ขอเข้าถึงข้อมูล”  หมายความว่า  กรรมการ  อนุกรรมการ 
“ผู้ถูกเข้าถึงข้อมูล”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอ่ืนที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเก่ียวข้อง

ในเรื่องที่กล่าวหา 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  กระทรวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ราชการส่วนภูมิภาค  

ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หน่วยงานที่ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจ
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ทางปกครองในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย  บริษัทมหาชนจํากัด  บริษัทจํากัด   
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  และนิติบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และ 
ให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วย 

“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
แต่งตั้งเพื่อดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  และให้หมายความรวมถึงประธานอนุกรรมการด้วย 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความหรือ
วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือการพิจารณาของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  ในกรณีที่ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลมีความจําเป็นต้องดําเนินการเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน  ให้จัดทําคําขออนุมัติเข้าถึงข้อมูลเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  โดยคําขออนุมัติ 
ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  ของผู้ถูกเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเข้าถึง 
(๒) เหตุผล  ความจําเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูล  และเหตุผลที่ทําให้เชื่อว่าจะได้ข้อมูล 
(๓) รายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงานที่ต้องถูกดําเนินการเท่าที่จําเป็นหรือพอสมควรที่จะกําหนดไว้

ในคาํส่ัง 
(๔) วันเดือนปี  และระยะเวลาที่จะดําเนินการเข้าถึงข้อมูล 
(๕) บัญชีเครื่องมือหรืออุปกรณ์  และวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
(๖) สถานที่และวิธีการเข้าถึงข้อมูลในส่ิงส่ือสารที่ต้องการ  เช่น  เอกสาร  เสียง  ภาพ  แผนภูมิ  

ระบบการแสดงตําแหน่งของเครื่องมือ  ระบบการตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์  บันทึกการติดต่อต้นทาง
ปลายทางของระบบโทรคมนาคม  ระบบทะเบียนผู้เช่าและผู้ใช้ 

ข้อ ๖ คําขอใช้ประโยชน์ข้อมูลต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์  เหตุผลและความจําเป็นที่จะขอใช้ประโยชน์ 
(๒) ประเภทของข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ 
(๓) ลักษณะและระยะเวลาที่จะใช้ประโยชน์ 
(๔) รายละเอียดในการส่งข้อมูลคืน 
ข้อ ๗ คําขออนุมัติเข้าถึงข้อมูล  คําขอใช้ประโยชน์ข้อมูล  คําส่ังอนุมัติหรือรายงานผล 

การดําเนินการเข้าถึงข้อมูล  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 
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หมวด  ๒ 
การดําเนินการเข้าถึงข้อมูล 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อนุมัติให้เข้าถึงข้อมูลแล้ว  ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลนั้น 
รีบดําเนินการตามคําส่ังอนุมัติ  โดยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลโดยเร็ว 

ในกรณีที่หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูล
บันทึกเหตุแห่งการไม่ให้ความร่วมมือนั้นไว้เป็นหลักฐาน  แล้วรายงานคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๙ ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลดําเนินการตามที่ได้รับคําส่ังอนุมัติให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในคําส่ัง  และต้องยุติการดําเนินการทันทีที่ระยะเวลาดังกล่าวส้ินสุดลง  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อนุมัติให้เข้าถึงข้อมูล  ถ้าการดําเนินการนั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคําส่ังอนุมัติ  และมีเหตุอันจําเป็นที่เชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้าข้อมูลที่ต้องการเข้าถึง
จะถูกโยกย้ายหรือทําลาย  ให้ดําเนินการต่อเนื่องไปได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่ได้รบัอนุมัติ 

(๒) เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีคําส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังที่ได้อนุมัติไว้ 
ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลจัดให้มีการบันทึกข้อมูลที่ได้เข้าถึงไว้ในขณะที่ดําเนินการนั้น 

โดยมิให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นถ้อยคําหรือเสียงของบุคคล  ให้จัดทําบันทึกถ้อยคําเป็นลายลักษณ์อักษร  

และหากข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศหรือรหัสที่จําเป็นต้องแปลความหมายก็ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูล
หรือผู้เชี่ยวชาญดําเนินการแปลความหมายนั้นไว้ด้วย  ทั้งนี้  การบันทึกข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
เก่ียวกับวันเดือนปีและเวลาในการบันทึกตามลําดับการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี   
ให้ทําหลักฐานการส่งมอบและรับมอบข้อมูลนั้นไว้เป็นสองฉบับซ่ึงมีข้อความตรงกัน  และมอบให้หน่วยงาน
และผู้ขอเข้าถึงข้อมูลตามคําส่ังคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เป็นผู้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้ขอเข้าถึงข้อมูลดําเนินการตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้จัดทํารายงานบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกเข้าถึงข้อมูลที่ประมวลได้จากส่ิงที่บันทึกข้อมูล  และบันทึก
ถ้อยคําที่ได้จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  และให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลส่งรายงานบันทึกข้อมูล  ส่ิงที่บันทึกข้อมูล  
และบันทึกถ้อยคําที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ข้อ ๑๒ ให้มีการประสานการปฏิบัติงานด้านการเข้าถึงข้อมูลระหว่างสํานักงาน  ป.ป.ท .   
กับหนว่ยงาน  โดยมีการแต่งตั้งพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ทําหน้าที่ประสานงานและติดตาม
ผลการเข้าถึงข้อมูลกับหน่วยงาน  ทั้งนี้  การประสานการปฏิบัติงานดังกล่าวอาจจัดให้มีการประสาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 
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หมวด  ๓ 
การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ข้อมูล 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่ได้มาในระหว่างการดําเนินการโดยมิให้มี
การแก้ไขเปล่ียนแปลง  และให้จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  ซ่ึงอย่างน้อยต้องจําแนก
ประเภทข้อมูลไว้ให้ชัดเจน 

ข้อ ๑๔ บรรดาข้อมูลที่ได้มาตามระเบียบนี้  ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์สําหรับการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและการพิจารณาของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  หรือ 
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี  เฉพาะเรื่องที่มีคําส่ังอนุมัติให้เข้าถึงข้อมูลเท่านั้น 

ในกรณีที่ผู้ขอเข้าถึงข้อมูลหรือผู้ที่ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีดําเนินการ
เข้าถึงข้อมูล  มีความจําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง
และการพิจารณาของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง  หรือใช้เป็น
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีในเรื่องอ่ืนใด  ให้ผู้นั้นยื่นคําขอใช้ประโยชน์ข้อมูลตามข้อ  ๖   
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

หมวด  ๔ 
การให้ความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๑๕ กรณีที่บุคคลใดซ่ึงได้อํานวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอเข้าถึงข้อมูล
ตามข้อ  ๙  ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย  ให้สํานักงาน  ป.ป.ท.  พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว 
ตามควรแก่กรณี  เช่น  การจัดหาทนายความหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  เป็นต้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

โสภณ  จันเทรมะ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 


