
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนขอ้เท็จจริง  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อให้หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง   การมอบหมายพนักงาน  ป.ป.ท.  
หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  เพ่ือแสวงหาข้อมูลและพยานหลักฐาน  การไต่สวนข้อเท็จจริง  การแจ้ง 
ข้อกล่าวหา  การจัดท าส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที ่ ป.ป.ท.  มีความเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  มาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๒  วรรคสาม  
มาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ปน็ข้อ  ๕/๑  และข้อ  ๕/๒  แห่งระเบียบคณะกรรมการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๕/๑  ห้ามอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  เจ้าหน้าที่   ป.ป.ท.  และบุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด  เปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลเฉพาะของบุคคล 
(๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของพยาน  หรือกระท าการใดอันจะท าให้ทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามที่ระเบียบนี้ก าหนด 
(๓) ข้อมูลรายงานและส านวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน   

การสอบสวน  หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง  รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน  การสอบสวน  หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง   
ให้ผู้ ไต่สวนข้อเท็จจริงหรือผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องตามระเบียบนี้   ท าความเห็นเสนอ

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย  เพ่ือพิจารณาและมีมติ  เว้นแต่
ระเบียบนี้จะได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย  อาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้สาธารณชนทราบได้  
ทั้งนี้  การเปิดเผยดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อรูปคดี  หรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคล  
หรือความเที่ยงธรรม 

ข้อ  ๕/๒  ค ากล่าวหา  ความเห็น  เอกสารหลักฐาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หรือเอกสาร 
ที่กรรมการ  ป.ป.ท.  อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  จัดท าขึ้น  คณะกรรมการ  
ป.ป.ท.  อาจมีค าสั่งให้ส านักงานด าเนินการ  หรือเก็บรักษาในรูปแบบและวิธีการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แทนการใช้เอกสารก็ได้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ในการไต่สวน
ข้อเท็จจริงแทน  โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริง  และค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาด้วย 

คณะอนุกรรมการประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  อนุกรรมการและ
เลขานุการ  และอาจมีอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้   ทั้งนี้  อนุกรรมการและเลขานุการ  
และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดังกล่าวให้แต่งตั้งจากพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.   

ในกรณีที่การไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องใดจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน   
ความช านาญในวิชาการหรือกิจการ  หรือมีความจ าเป็นอื่น ๆ  อันเป็นประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง  
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือคณะอนุกรรมการ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ  ๗  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ต้องประกอบด้วย  ชื่อของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการ  ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  และค ากล่าวหา  ทั้งนี้  ให้มีสาระส าคัญตามแบบท่ี
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ก าหนด 

กรณีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง  หรือพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ไม่กระทบถึงการที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 

กรณีพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ  หรืออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  พ้นจากการเป็นข้าราชการของส านักงาน  ป.ป.ท.   
ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่   ป.ป.ท.  ผู้นั้นพ้นจากการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   
หรืออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และให้คณะอนุกรรมการที่เหลืออยู่เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



พิจารณาว่าเห็นควรแตง่ตัง้อนุกรรมการและเลขานกุาร  หรืออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารใหมห่รอืไม่  
ถ้ามิได้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสาระส าคัญของคณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.   
จะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้    
และให้ถือว่าคณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหมวด  ๖” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง   พ.ศ.  ๒๕๕๔   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  จะต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่   
ในฐานะพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  มาก่อน 

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหา  หรือผู้ถูกกล่าวหา  หรือเป็นคู่สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือพ่ีน้อง

ร่วมบิดามารดา  หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติ  หรือเป็นหุ้นส่วน  หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ

ขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ผู้ใดซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้น 

มีบันทึกแจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย  โดยเสนอผ่าน
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปโดยเร็ว  และระหว่างนั้นห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวยุ่งเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  
เกี่ยวกับเรื่องนั้นจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมายจะวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านอนุกรรมการ   พนักงาน  ป.ป.ท.   
หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   
หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  ในระหว่างที่รอการวินิจฉัย  ให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ท.  มอบหมายจะวินิจฉัย 

ค าร้องคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในค าร้องคัดค้านด้วยว่าจะท าให้  
การไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างใด 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ตามวรรคสาม  
ภายหลังที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว  ให้แจ้งรายชื่อบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย 
ที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการคัดค้าน” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  แห่งระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  เมื่อส านักงานได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว  ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านทราบทันที  และให้เสนอ
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาวินิจฉัย  ในระหว่างที่รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.   
ให้ผู้ถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน 

ในระหว่างที่รอผลการวินิจฉัย  ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  หากไม่กระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

ข้อ  ๑๓  ในการพิจารณาค าร้องคัดค้าน  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจให้โอกาสผู้ถูกคัดค้าน
ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม  และคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่
เกี่ยวพันกับเรื่องนั้น ๆ  ได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๑๔  เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้พิจารณาหนังสือคัดค้านหรือบันทึกแจ้งเหตุที่อาจถูก
คัดค้านแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) มีมติยกค าร้องคัดค้าน  ในกรณีที่เห็นว่าค าร้องคัดค้านมิได้เป็นไปตามข้อ  ๑๐  วรรคหนึ่ง  
หรือ 

(๒) มีมติสั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการแต่งตั้งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น  ๆ   
ในกรณีที่ค าร้องคัดค้านนั้นฟังขึ้น  หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้ 
ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจท าให้เสียประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ในการแจ้งมติหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหนังสือแจ้งผู้คัดค้านและผู้ถูกคัดค้านทราบภายใน  
เจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติ 

ผลการวินิจฉัยค าร้องคัดค้านของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเป็นที่สุด” 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติให้อนุกรรมการผู้ใดพ้นจากการเป็น
อนุกรรมการ  ถ้ามิได้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.   
จะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้   ในกรณีเช่นนี้  ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้    
และให้ถือว่าคณะอนุกรรมการประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่   
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ความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลใดซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายขอถอนตัวหรือ
ลาออกจากการแต่งตั้งหรือมอบหมาย  หรือตาย  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระหว่างเป็นอนุกรรมการ  
ด้วยโดยอนุโลม” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๐  เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  เมื่อผู้ถูกกล่าวหา  พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมี
ค าร้องขอขยายระยะเวลา  หรือเมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย
เห็นสมควร  ให้มีอ านาจขยายระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม 

การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๒  เมื่อปรากฏว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ท.  มีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยให้จัดส่งหนังสือ
เรียกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาหรือที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือที่อยู่ที่ปรากฏจากการไต่สวนข้อเท็จจริง  ในกรณี
ที่ไม่ปรากฏภูมิล าเนาหรือที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎรปัจจุบัน  ก็ให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งล่าสุด  และให้บันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ให้ปรากฏเป็น
หลักฐานด้วย  ทั้งนี้  ในการมีหนังสือเรียกดังกล่าว  ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการเดินทาง  เพ่ือให้ผู้ถูก
กล่าวหามีโอกาสมาถึงตามวันเวลาที่ก าหนด  เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหามาปรากฏตัวต่อหน้าอาจแจ้ง 
ข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องมีหนังสือเรียกก็ได้ 

เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาพบ  ให้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจัดท าบันทึกการแจ้ง 
ข้อกล่าวหาตามแบบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ก าหนด  ซึ่งสรุปสาระส าคัญของข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่มีรายละเอียดเพียงพอเท่าที่จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ด ี และต้องแจ้งให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือไม่ก็ได้  ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาให้ถ้อยค า  ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหานั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้   และ 
มีสิทธิที่จะน าทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้าฟังการให้ถ้อยค าของตนได้  
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตามข้อ  ๑๐  วรรคสาม  และวรรคสี่ด้วย  ทั้งนี้   
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ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหา    
แล้วให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้  กรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรมจะขยายระยะเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้” 

การด าเนินการตามวรรคสอง  ต้องไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ  ต าแหน่ง  ที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือ
พยาน  หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผู้กล่าวหาหรือพยาน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ถูก
กล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี 

ให้จัดท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นสองฉบับเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบส านวนการไต่สวน 
ข้อเท็จจริงหนึ่งฉบับ  และมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ 

การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเอง  หรือจะอ้างพยานหลักฐาน  
โดยขอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

ข้อ  ๒๓  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา  แต่ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา  
ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้  หากเป็นกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน  
และบันทึกเหตุที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ไว้ด้วย  แล้วให้รวมไว้ในส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหา  ให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาหรือที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่อยู่ที่ปรากฏจากการไต่สวนข้อเท็จจริง   ในกรณีที่ไม่ 
ปรากฏภูมิล าเนาหรือที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร   
ก็ให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎรครั้งล่าสุด  การแจ้งในกรณีนี้ให้ท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นสองฉบับ  เพื่อเก็บไว้
ในส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงหนึ่งฉบับ  ส่งไปให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และให้ถือว่าวันที่ระบุใน 
ใบตอบรับทางไปรษณีย์เป็นวันที่ได้รับแจ้ง  หากพ้นก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งแล้วผู้ถูก
กล่าวหาไม่มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและไม่ประสงค์ที่จะแก ้
ข้อกล่าวหา 

ถ้าการส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ไม่อาจกระท าได้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้ด าเนินการ
ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปยังภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ถูกกล่าวหาแทน  หากพบผู้ถูก
กล่าวหา  แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา  ให้วางบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไว้   
ณ  ที่นั้น  แล้วบันทึกเหตุไว้  หากไปยังภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ถูกกล่าวหาแล้วไม่พบผู้ถูก
กล่าวหาให้ปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ถูกกล่าวหาแทนได้  
หากไม่สามารถด าเนินการปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีดังกล่าวได้   ให้ปิดบันทึกดังกล่าวนั้นไว้   
ณ  ภูมิล าเนาที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎรหรือส านักท าการงานสุดท้าย  หากโดยสภาพแล้ว  ภูมิล าเนาที่
ปรากฏตามทะเบียนราษฎรหรือส านักท าการงานสุดท้ายไม่สามารถจะปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาได้  
ให้ปิดบันทึกนั้นไว้  ณ  ที่ท าการส านักงาน  ป.ป.ท.  หรือส านักงาน  ปปท.  เขตที่รับผิดชอบส านวนคดีนั้น  
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ทั้งนี้  การวางหรือปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีข้างต้นให้มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ   
เป็นพยาน  และลงบันทึกประจ าวันที่สถานีต ารวจ  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการแจ้ง 
ข้อกล่าวหานั้น  เมื่อเลยก าหนดเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่วางหรือปิดบันทึกดังกล่าว” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๕  ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหาโดยท าเป็นหนังสือหรือ  
มาชี้แจงด้วยวาจาก็ได้   

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา  ให้บันทึกถ้อยค าโดยมีสาระส าคัญ 
ตามแบบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ก าหนด  โดยก่อนเริ่มถามค าให้การ  ให้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบว่า  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้าฟัง  
การให้ถ้อยค าของตนได้  และให้น าความในข้อ  ๓๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

การถามค าให้การผู้ถูกกล่าวหา  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือคดีที่ผู้ถูกกล่าวหามีอายุ 
ไม่เกินสิบแปดปีในวันที่แจ้งข้อกล่าวหา  ก่อนเริ่มถามค าให้การ  ให้ถามผู้ถูกกล่าวหาว่ามีทนายความ
หรือไม่  ถ้าไม่มีให้จัดหาทนายความให้” 

ข้อ ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๕/๑  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

“ข้อ  ๒๕/๑  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว   โดยก่อนการชี้แจงแก้ 
ข้อกล่าวหา  ผูถู้กกล่าวหาอาจยื่นค าร้องขอเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เพ่ือขอ 
ตรวจพยานหลักฐานในส านวนเพ่ือประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจ
พยานหลักฐานตามที่ร้องขอก็ได้  เว้นแต่เป็นพยานหลักฐานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพยาน
บุคคล  ผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ท าค าร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยค า  หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลใดเกี่ยวกับการกระท าผิดตามที่กล่าวหา  หรือกระทบต่อสาระส าคัญของพยานหลักฐานในคดี    
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีอ านาจที่จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้มีการตรวจพยานหลักฐานตามที่ผู้ถูก
กล่าวหาร้องขอทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจพยานหลักฐานได้ตามวรรคสอง  
ผู้ถูกกล่าวหาสามารถขอจดบันทึกหรือคัดลอกเอกสารได้ตามสมควรเท่าที่ จะไม่กระทบต่อรูปคดีหรือ   
การคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจน าทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจไม่เกินสามคน  
เข้าช่วยเหลือในการตรวจพยานหลักฐานด้วยก็ได้ 
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กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีเหตุจ าเป็นไม่สามารถ  
เข้าตรวจพยานหลักฐานได้ด้วยตนเอง  จะอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกกล่าวหา 
เข้าตรวจพยานหลักฐานตามที่ร้องขอก็ได้” 

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหาน าส่ง  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะไม่รับด้วยเหตุ
ล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จะมีมติชี้มูลแล้ว  หรือคณะกรรมการ  
ป.ป.ท.  เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลา  หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  จะไม่รับก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุ
นั้นไว้ในส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วย” 

ข้อ ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๖/๑  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

“ข้อ  ๒๖/๑  ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เห็นสมควรอาจท าการไต่สวนพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมโดยสอบปากค าพยานหรือบคุคลที่เกีย่วข้อง  หรือมีค าสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหน่วยงาน
หรือบุคคลใด  เพื่อประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัยคดีหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบและได้รับฟังค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยได้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ได้” 

ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๙/๑  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

“ข้อ  ๒๙/1  ให้น าพยานหลักฐานที่ ได้มาจากการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานตามมาตรา  ๒๓/๑  วรรคสอง  มาใช้เป็นพยานหลักฐานในการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ตามหมวดนี้ด้วย” 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๓๔  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๔  ในการสอบปากค าพยาน  ห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากค า  เว้นแต่บุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อนุญาต” 

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๓๕  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๕  การสอบปากค าพยาน  ให้บันทึกถ้อยค าโดยมีสาระส าคัญตามแบบที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ท.  ก าหนด  เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้ว  ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเอง 
ก็ได้  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และให้ผู้ร่วมสอบปากค าทุกคน 
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ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย  ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า  ให้ผู้ร่วมสอบปากค า 
อย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า  หากผู้บันทึกถ้อยค าหรือผู้ร่วมสอบปากค า 
มีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓5/๑  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  35/1  ในการสอบปากค าพยานจะกระท าโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอดออก  
เป็นภาพ  หรือเสียง  หรือโดยวิธีการอื่นใด  ซึ่งพยานนั้นได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของบันทึก 
การให้ปากค านั้นแล้ว  กรรมการ  ป.ป.ท.  อาจท าส าเนาข้อความดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ 
สิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้” 

ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓๗/๑  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๓๗/๑  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  เห็นว่าพยานหลักฐานใดใน
ส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหาย  หรือยากแก่การน ามาสืบพยาน 
ในภายหลัง  ให้คณะอนุกรรมการ  หรือพนักงาน  ป.ป.ท.  ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

ข้อ 2๐ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของข้อ  ๔๖  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง  แต่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติยืนยันให้ฟ้อง  ให้ส่งเรื่อง
ให้อัยการสูงสุดวินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของอัยการสูงสุดถือเป็นที่สุด” 

ข้อ ๒๑ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ   ๕๗/๑  ของหมวด  ๖  การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการ  แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๕๗/๑  คณะอนุกรรมการอาจมีมติมอบหมายให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  
ป.ป.ท.  ที่ไม่ได้เป็นอนุกรรมการ  ด าเนินการส่งหมาย  วางหรือปิดบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา  ส่งส านวน 
การไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการ  หรือด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการอื่นก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

กิตติ  ลิม้ชัยกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓


