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ประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการมอบหมายให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.   

หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับกรณีที่ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
มีอํานาจมอบหมายให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  มีหนังสือสอบถามหรือ
เรียกบุคคลใด ๆ  สถาบันการเงิน  ส่วนราชการ  องค์กร  หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
ส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  มาเพื่อให้ถ้อยคํา  ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  
เพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  และดําเนินการขอให้ศาลออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน  
สถานที่ทําการ  สถานที่อ่ืนใด  หรือยานพาหนะของบุคคลใด  รวมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือสนับสนุน  หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม   
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๘  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.  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษรให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ดําเนินการแทนได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน  ส่วนราชการ  องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ  ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคํา  ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งบัญชี   
เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาเพื่อให้ถ้อยคํา  ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่ง
บัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  มาเพื่อไต่สวนหรือประกอบการพิจารณา 

(๓) ดําเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน  สถานที่ทําการ 
หรือสถานที่อ่ืนใด  รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  เอกสาร  ทรัพย์สิน   
หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง  และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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(๔) ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม  โดยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอได้ตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ ๒ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทน  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
อาจมอบหมายให้อนุกรรมการใช้อํานาจตามข้อ  ๑  ในคราวเดียวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้มอบหมายให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
ผู้ใดดําเนินการแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดในการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องใด  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจมอบหมายให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
ใช้อํานาจตามข้อ  ๑  ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓ การใช้อํานาจตามข้อ  ๑  (๑)  และ  (๒)  ให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือ
เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  แล้วแต่กรณี  มีหนังสือถึงสถาบันการเงิน  ส่วนราชการ  องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคล  โดยระบุเหตุผลและประเด็นข้อซักถามที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งกําหนดระยะเวลา 
ที่ให้ดําเนินการไว้ด้วยตามสมควร 

หนังสือตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 
ข้อ ๔ การจัดส่งหนังสือตามข้อ  ๓  ให้ส่ง  ณ  ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคล  

สถาบันการเงิน  ส่วนราชการ  องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  แล้วแต่กรณี  โดยจะส่งเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการกําหนดวันเวลาที่จะให้บุคคลใดมาตามหนังสือเรียกนั้น  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมเพื่อให้บุคคลที่ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวัน  เวลาที่กําหนดด้วย 

ข้อ ๖ กรณีสถาบันการเงิน  ส่วนราชการ  องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
หรือบุคคลใดมิได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือตามข้อ  ๓  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ถ้าเป็นกรณี 
การดําเนินการของอนุกรรมการ  ให้อนุกรรมการผู้รับผิดชอบรายงานต่อคณะอนุกรรมการ  และให้
คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  โดยเร็ว 

ในกรณีที่เป็นการดําเนินการของพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  
หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  จัดทํารายงานพร้อมทั้งความเห็น
เสนอต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  โดยเร็ว 

ข้อ ๗ บรรดาข้อมูลที่ ได้มาจากการให้ถ้อยคํา  คําชี้แจงเป็นหนังสือ  บัญชีเอกสาร 
หรือหลักฐานใด ๆ  ให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ที่ได้รับมอบหมาย  
จัดเก็บรวมเข้าไว้ในสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๘ การใช้อํานาจตามข้อ  ๑  (๓)  ให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
ที่ได้รับมอบหมาย  ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้ออกหมายก่อนเข้าไปในเคหสถาน  สถานที่ทําการ  
หรือสถานที่อ่ืนใด  รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ข้อ ๙ การใช้อํานาจตามข้อ  ๑  (๔)  ให้อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
ที่ ได้ รับมอบหมาย   แล้วแต่กรณี   จัดทํ าหนังสื อพร้ อมรายละเอียด   วิธี การ   และแนวทาง 
การดําเนินการเท่าที่จําเป็นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทราบ 

ก่อนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําแผนปฏิบัติการพร้อมงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   

เม่ือได้จัดทําแผนปฏิบัติการแล้ว  ให้ดําเนินการไปตามแผนดังกล่าว  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็น
เร่งด่วนให้ดําเนินการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยให้บันทึกเหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย   
เม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว  ให้ทํารายงานพร้อมค่าใช้จ่ายเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการใช้อํานาจตามข้อ  ๑  (๔)  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และให้เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๐ กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการตามประกาศนี้ได้  ให้อนุกรรมการ  
พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ที่ได้รับมอบหมายแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทราบเพื่อดําเนินการตามที่เห็นสมควร  แล้วรายงานคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
ทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รักษาการตามประกาศนี้  และมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

โสภณ  จันเทรมะ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 


