
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการ 

ไต่สวนข้อเท็จจรงิเบือ้งต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ  (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือให้หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการมอบหมายพนักงาน  ป.ป.ท.  การคัดค้าน  การไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น  การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับคดี  และการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับคดี  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๖  และ
มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัตมิาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และมาตรา  ๒๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวน 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

“กรณีพนักงาน  ป.ป.ท.  ผู้ได้รับมอบหมายมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง  ไม่กระทบถึง 
การที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  พนักงาน  ป.ป.ท.  ที่ได้รับการมอบหมาย  จะต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



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

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผูก้ล่าวหา  หรือผู้ถูกกล่าวหา  หรือเป็นคู่สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 

หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติ  หรือเป็นหุ้นส่วน  หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

หรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ในกรณีที่พนักงาน  ป.ป.ท.  ผู้ใดเห็นว่าตนมีเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้นมีบันทึกแจ้งต่อ

เลขาธิการ  โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปโดยเร็ว   
ในระหว่างที่รอการวินิจฉัยของเลขาธิการ  ห้ามบุคคลดังกล่าวยุ่งเกี่ยวกับการด าเนินการใด  ๆ  

เกี่ยวกับเรื่องนั้นจนกวา่เลขาธิการจะวินจิฉัย  ซึ่งต้องวินิจฉยัให้แล้วเสร็จโดยเรว็  และให้พนักงาน  ป.ป.ท.  
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  หากไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้น” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อ  ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  การคัดค้านพนักงาน  ป.ป.ท.  ซึ่งมีเหตุตามข้อ  ๙  ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ยื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง  หรือส่งหนังสือคัดค้านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ปรากฏเหตุตามข้อ  ๙  ต่อเลขาธิการ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย   

หนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ด้วยว่า  จะท าให้การไต่สวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างใด 

เมื่อส านักงานได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว  ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านทราบทันที  และให้เสนอเลขาธิการ
พิจารณาวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้น าความในข้อ  9  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



“ข้อ  ๑๒  ในการพิจารณาวินิจฉัยค าคัดค้าน  เลขาธิการอาจให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านชี้แจง
ข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม  และเลขาธิการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องนั้น ๆ  
ได้ตามความเหมาะสม”   

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๓  เมื่อเลขาธิการได้พิจารณาหนังสือคัดค้านหรือบันทึกแจ้งเหตุที่อาจถูกคัดค้านแล้ว 
ให้ด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) สั่งยกค าคัดค้าน  ในกรณีที่เห็นว่าค าคัดค้านมิได้เป็นไปตามข้อ  ๙  วรรคหนึ่ง  หรือ 
(๒) สั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น  ในกรณีที่ค าร้องคัดค้านนั้นฟังขึ้น  

หรือเป็นกรณีที่เลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจท าให้เสียประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรม 

ในการแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหนังสือแจ้งผู้คัดค้านและผู้ถูกคัดค้านทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่เลขาธิการมีค าสั่ง  และผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันได้รับทราบค าสั่ง” 

ข้อ 9 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๓/๑  และข้อ  ๑๓/๒  ของระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้
เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“ข้อ  ๑๓/๑  เมื่อส านักงานได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้คัดค้าน  ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านทราบทันที  
และให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาวินิจฉัย   

ในระหว่างที่รอผลการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน
และให้พนักงาน  ป.ป.ท.  ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  หากไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ข้อ  ๑๓/๒  เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้คัดค้านแล้วให้ด าเนินการ  
ดังนี้   

(๑) มีมติยกค าอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นว่าค าอุทธรณ์มิได้เป็นไปตามข้อ  9  วรรคหนึ่ง  หรือ   
(๒) มีมติสั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น  ในกรณีที่ค าอุทธรณ์นั้นฟังขึ้น  

หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  พิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจท าให้
เสียประโยชน์แห่งความยุติธรรม   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ในการแจ้งมติหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหนังสือแจ้งผู้คัดค้านและผู้ถูกคัดค้านทราบภายใน  
เจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติ   

ผลการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเป็นที่สุด” 
ข้อ  10 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๔  ในกรณีที่เลขาธิการหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  สั่งให้พนักงาน  ป.ป.ท.  ผู้ใด 
พ้นจากการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามข้อ  ๑๓  หรือข้อ  ๑๓/๒  แล้วแต่กรณี   
ย่อมไม่กระทบต่อการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ผู้นั้นได้ด าเนินการไปแล้ว   

ความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับกรณีที่พนักงาน  ป.ป.ท.  ซึ่งได้รับมอบหมายขอถอนตัว   
หรือลาออกจากการมอบหมาย  หรือตาย  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดใ้นระหวา่งการไต่สวนข้อเท็จจรงิ
เบื้องต้นด้วยโดยอนุโลม” 

ข้อ  11 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕  ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนพนักงาน  ป.ป.ท.  ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๕  วรรคสอง  
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ  ๘  ภายหลังที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว  ให้แจ้งรายชื่อพนักงาน  
ป.ป.ท.  ผู้ได้รับมอบหมายที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการคัดค้าน” 

ข้อ  12 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๘/๑  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“ข้อ  ๑๘/๑  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น  เลขาธิการหรือพนักงาน  ป.ป.ท.  ที่ได้รับ
มอบหมายอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ด าเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับการส่งหมาย  วางหรือปิด
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา  ส่งส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการ  หรือด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ธุรการอื่นก็ได้” 

ข้อ  13 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  29  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้
เลขาธิการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



“ค ากล่าวหา  ความเห็น  เอกสารหลักฐาน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หรือเอกสารที่พนักงาน  
ป.ป.ท.  จัดท าขึ้น  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อาจมีค าสั่งให้ส านักงานด าเนนิการ  หรือเก็บรักษาในรูปแบบ
และวิธีการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารก็ได้” 

ข้อ  14 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๙/๑  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการ  
ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“ข้อ  ๒๙/๑  ห้ามพนักงาน  ป.ป.ท.  และเจ้าหน้าที ่ ป.ป.ท.  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหินา้ที่
อย่างใด  เปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ข้อมูลเฉพาะของบุคคล   
(๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของพยาน  หรือกระท าการใดอันจะท าให้ทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามที่ระเบียบนี้ก าหนด   
(๓) ข้อมูลรายงานและส านวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  การสอบสวน  

หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง  รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน  การสอบสวน  หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง   
ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  ผู้ไต่สวนข้อเท็จจริงหรือผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ท าความเห็น
เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือผู้ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย  เพ่ือพิจารณาและมีมติ   
เว้นแต่ระเบียบนี้จะได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว   

เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หรือผู้ที่
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มอบหมาย  อาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้สาธารณชนทราบได้  
ทั้งนี้  การเปิดเผยดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อรูปคดี  หรือความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคล  
หรือความเที่ยงธรรม” 

ข้อ  15 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๓๒  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายอาจมีค าสั่งให้ขยายหรือย่นระยะเวลาตามข้อ  ๑๑  
ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๒๒  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ประสาท  พงษศ์ิวาภัย 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


