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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีที่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีอํานาจมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีหนังสือสอบถามหรือ
เรี ย กบุ ค คลใด ๆ สถาบั น การเงิ น ส่ ว นราชการ องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ
เพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา และดําเนินการขอให้ศาลออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน
สถานที่ทําการ สถานที่อื่นใด หรือยานพาหนะของบุคคลใด รวมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่ว ยงานของรั ฐให้ค วามช่ ว ยเหลือ สนั บสนุน หรื อเข้า ร่ว มปฏิบั ติห น้า ที่ไ ด้ต ามความเหมาะสม
เพื่อให้ เป็น ไปตามพระราชบัญ ญั ติมาตรการของฝ่ ายบริห ารในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่า ยบริหารในการป้องกั น และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็นพระราชบั ญ ญัติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส่ ง เจ้ าหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเพื่ อให้ ถ้ อ ยคํ า ส่ ง คํ า ชี้ แ จงเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ส่ ง บั ญ ชี
เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่ง
บัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อไต่สวนหรือประกอบการพิจารณา
(๓) ดําเนิน การขอให้ ศาลที่มีเ ขตอํ านาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทํ าการ
หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพ ย์สิน
หรือพยานหลักฐานอื่น ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดําเนิน การไม่แ ล้วเสร็จ
ในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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(๔) ขอให้หน่ว ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ข องหน่ว ยงานของรัฐให้ค วามช่ว ยเหลือสนับสนุน
หรือเข้าร่ว มปฏิบัติหน้าที่ได้ต ามความเหมาะสม โดยให้หน่ว ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ข องหน่ว ยงาน
ของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอได้ตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๒ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทน คณะกรรมการ ป.ป.ท.
อาจมอบหมายให้อนุกรรมการใช้อํานาจตามข้อ ๑ ในคราวเดียวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้พ นักงาน 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 โดยระบุเหตุผลและประเด็น ข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกําหนดระยะเวลา
ที่ให้ดําเนินการไว้ด้วยตามสมควร
หนังสือตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
ข้อ ๔ การจัด ส่งหนังสือตามข้อ ๓ ให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคล
สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี โดยจะส่งเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการกําหนดวันเวลาที่จะให้บุคคลใดมาตามหนังสือเรีย กนั้น ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมเพื่อให้บุคคลที่ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวัน เวลาที่กําหนดด้วย
ข้อ ๖ กรณีสถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือบุคคลใดมิได้ปฏิบัติต ามที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือตามข้อ ๓ โดยไม่มีเหตุอัน สมควร ถ้าเป็น กรณี
การดําเนิ น การของอนุกรรมการ ให้อนุกรรมการผู้รับ ผิด ชอบรายงานต่ อคณะอนุก รรมการ 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 บรรดาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากการให้ ถ้ อ ยคํ า คํ า ชี้ แ จงเป็ น หนั ง สื อ บั ญ ชี เ อกสาร
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
หรือสถานที่อื่นใด 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 ไ ด้ รั บ มอบหมาย แล้ ว แต่ ก รณี จั ด ทํ า หนั ง สื อ พร้ อ มรายละเอี ย ด วิ ธี ก าร และแนวทาง
การดําเนินการเท่าที่จําเป็นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทราบ
ก่อนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้จัด ทําแผนปฏิบัติการพร้อมงบประมาณเสนอขออนุมัติ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เมื่อได้จัดทําแผนปฏิบัติการแล้ว ให้ดําเนินการไปตามแผนดังกล่าว เว้นแต่กรณีมีความจําเป็น
เร่ ง ด่ ว นให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามความจํ า เป็ น และเหมาะสม โดยให้ บั น ทึ ก เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ไว้ ด้ ว ย
เมื่อดําเนิน การเสร็จสิ้น แล้ว ให้ ทํารายงานพร้อมค่าใช้จ่ายเสนอต่ อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อํานาจตามข้อ ๑ (๔) ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๐ กรณีมีปัญ หาหรื ออุปสรรคที่ไ ม่อาจดําเนิน การตามประกาศนี้ได้ ให้อนุกรรมการ
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้า หน้าที่ ป.ป.ท. ที่ ได้รับมอบหมายแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทราบเพื่อดําเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
โสภณ จันเทรมะ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

