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ประเด็นการน าเสนอ 

1. สถานการณก์ารทจุรติในภาครฐัในปจัจบุนั 

2. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ป.ป.ช. ,  ป.ป.ท. , 
    สตง. กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3. การกระท าทจุรติในภาครฐั 

4. การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์

5. การมสีว่นไดเ้สยีของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

6. การกระท าผดิตอ่ พ.ร.บ.ฮ ัว้ 

7. การป้องกนัการทจุรติในองคก์รปกครอง  
สว่นทอ้งถิน่ 



ความส าคญัของการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัในวชิานี ้

ชว่ยก ากบัการ
ท างานของฝ่าย
บรหิารใหเ้ป็นไป
ตามแผนพฒันา 
อปท. ขอ้บญัญตั ิ
และสอดคลอ้งกบั
หลกัธรรมาภบิาล  

 

การเป็น จนท./ 
จพง. ของรฐั 
การขาดคณุสมบตั ิ
และการขาด
สมาชกิภาพ 
 

 
 

ชว่ยกนัปกป้อง
ผลประโยชน ์
ของรฐั เพือ่ตอบ
แทนพระคณุ 
ของแผน่ดนิ 
 



  มาตรา ๔๖ สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอี านาจหนา้ที ่  
ดงัตอ่ไปนี ้

 (๑) ใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
เพื่อเ ป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร        
สว่นต าบล 

 (๒) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบรา่งขอ้บญัญตัอิงคก์าร
บรหิารสว่นต าบล รา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี และ
รา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ 

 (๓) ควบคุมการปฏิบตั ิงานของนายกองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล ข้อบญัญตั ิระเบียบ และข้อบงัคบัของทาง
ราชการ 

 
 

พระราชบญัญตัสิภาต าบลและ อบต.  

พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 



  มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้

  “เจา้หนา้ทีข่องรฐั” หมายความว่า ผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ซึง่มตี าแหน่ง 
หรือเง ินเดือนประจ า พนกังานหรือบุคคลผู ้ปฏิบตั ิงาน           
ในรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ซึง่มใิช่ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง     
เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่  
และใหห้มายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของ
ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั และบุคคล
หรอืคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรอืไดร้บัมอบใหใ้ช้อ านาจ
ทางการปกครองของรฐัในการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัต ัง้ข ึน้ในระบบราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอืน่ของรฐั 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ 



  มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี ้

  “ผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง” หมายความวา่ 

  (๑) นายกรฐัมนตร ี

  (๒) รฐัมนตร ี

  (๓) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

  (๔) สมาชกิวฒุสิภา 

  (๕) ขา้ราชการการเมอืงอืน่นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบยีบขา้ราชการการเมอืง 

  (๖) ขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายรฐัสภา 

  (๗) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และผูช้่วยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา 

  (๘)  สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ 



  ขอ้ ๔ ใหผู้ด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ผูช้ว่ยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดงัต่อไปนี ้เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง และมหีนา้ทีย่ ืน่
บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนีส้นิตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
มาตรา ๓๒ 

  (๑) กรงุเทพมหานคร ไดแ้ก ่

   (ก) ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

   (ข) รองผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

   (ค )  ปร ะธานที่ป ร ึกษา  ที่ป ร ึกษา  เ ลขานุ ก า รและ
ผูช้ว่ยเลขานกุารผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

   (ง) สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูช้่วยผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขององคก์รปกครอง   
สว่นทอ้งถิน่ เป็นผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. 2554 



   (๒) เมอืงพทัยา ไดแ้ก ่

    (ก) นายกเมอืงพทัยา 

    (ข) รองนายกเมอืงพทัยา 

    (ค) ประธานทีป่รกึษา ทีป่รกึษา และ 
 เลขานกุารนายกเมอืงพทัยา 

    (ง) สมาชกิสภาเมอืงพทัยา 

   (๓) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไดแ้ก ่

    (ก) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

    (ข) รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

    (ค) ทีป่รกึษาและเลขานกุารนายกองคก์ารบรหิาร
 สว่นจงัหวดั 

    (ง) สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูช้่วยผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขององคก์รปกครอง   
สว่นทอ้งถิน่ เป็นผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. 2554 



    

   (๔) เทศบาลนคร ไดแ้ก ่

    (ก) นายกเทศมนตร ี

    (ข) รองนายกเทศมนตร ี

    (ค) ทีป่รกึษาและเลขานกุารนายกเทศมนตร ี

    (ง) สมาชกิสภาเทศบาล 

   (๕) เทศบาลเมอืง ไดแ้ก ่

    (ก) นายกเทศมนตร ี

    (ข) รองนายกเทศมนตร ี

    (ค) ทีป่รกึษาและเลขานกุารนายกเทศมนตร ี

    (ง) สมาชกิสภาเทศบาล 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูช้่วยผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขององคก์รปกครอง   
สว่นทอ้งถิน่ เป็นผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. 2554 



    

   (๖) เทศบาลต าบล ไดแ้ก ่

    (ก) นายกเทศมนตร ี

    (ข) รองนายกเทศมนตร ี

    (ค) ทีป่รกึษาและเลขานกุารนายกเทศมนตร ี  

   (๗) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไดแ้ก ่

    (ก) นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

    (ข) รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

    (ค) เลขานกุารนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูช้่วยผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขององคก์รปกครอง   
สว่นทอ้งถิน่ เป็นผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. 2554 



พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

     มาตรา ๔๔  ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้
ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รองนายกองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และขา้ราชการ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เป็นเจา้พนกังานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 



พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 มาตรา ๔๘  เอกวสีต ิในการปฏบิตัหินา้ที่
ใหน้ายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีและ
พนกังานเทศบาล เป็นเจา้พนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญา 



พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

    มาตรา ๖๕  ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้
ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล นายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และพนกังานสว่นต าบล 
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 



การมสีว่นไดเ้สยีของผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

        พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  ไดก้ าหนดให้
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
เลขานกุารผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และทีป่รกึษาของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
ดอ้งไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มใน
สญัญาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น ัน้เป็นคูส่ญัญา หรอืใน
กจิการทีก่ระท าแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น ัน้ หรอืทีอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่น ัน้จะกระท า หากผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอื
สมาชกิทอ้งถิน่ผูใ้ดเขา้ไปเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วก็จะท าให้
สมาชกิภาพของผูน้ ัน้ส ิน้สดุลง 



 

สถานการณ์    
การทจุรติ
ภาครฐั         
ในปจัจบุนั 

 

สาธารณชนยอมรบัรฐับาลทีท่จุรติ
คอรร์ปัช ัน่เพิม่ข ึน้จากรอ้ยละ 63.2      
ในปี 2552 เป็นรอ้ยละ 77.5 ในปี 2553 

กลุม่คนรุน่ใหม ่เยาวชน นกัเรยีน และ
นกัศกึษาทีอ่ายตุ า่กวา่ 20 ปี รอ้ยละ 62.5 
เห็นวา่การเลีย้งดปูเูสือ่คณะกรรมการ
จดัซือ้จดัจา้งเป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้

ภาคเอกชนยอมรบัวา่มกีารจา่ยเงนิใตโ้ตะ๊
ในการท าธุรกจิใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐั    
(ชมวดีทีศัน)์ 

ดรรชนชีีว้ดัภาพลกัษณ์การทจุรติ (CPI) 
ของไทย ยงัอยูใ่นกลุม่ประเทศทีม่กีาร
ทจุรติสงู       



ตาราง แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างประชาชนทีร่ะบ ุ
ยอมรบัไดถ้า้รฐับาลทุจรติคอรปัช ัน่ แต่ท าใหป้ระเทศชาติ
รุง่เรอืง ประชาชนกนิดอียูด่ ี

ล าดบัที ่ ทศันคต ิ ตลุาคม 
2551 

ตลุาคม 
2552 

1 ยอมรบัได ้ถา้รฐับาลทจุรติ
คอรปัช ัน่ แตท่ าให้
ประเทศชาตริุง่เรอืง 
ประชาชนอยูด่กีนิด ี

63.2 77.5 

2 ไมค่ดิเชน่น ัน้ 36.8 22.5 

รวมท ัง้ส ิน้ 100.0 100.0 



ตาราง แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มประชาชนตวัอย่างทีร่ะบ ุ
ความคดิเห็นกรณีการทจุรติคอรปัช ัน่เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา
ในการท าธุรกจิเปรยีบเทยีบกบั   การส ารวจในช่วงเดอืน
เมษายน 2551 จนถงึ ตลุาคม 2552 

ล าดบั ทศันคต ิ เมษายน 
2551 

พฤษภาคม 
2552 

มถินุายน 
2552 

ตลุาคม 
2552 

1 คอ่นขา้งเห็นดว้ย – 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

67.4 74.7 84.5 82.7 

2 ไมค่อ่ยเห็นดว้ย –   
ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

32.6 25.3 15.5 17.3 

รวมท ัง้ส ิน้ 100.0 100.0 100.0 100.0 



ตาราง  แสดงค่ารอ้ยละของกลุ่มประชาชนตวัอย่างทีร่ะบ ุ
ความคดิเห็นกรณีการเลีย้งดปูเูสือ่คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง
เป็นเรือ่งปกตธิรรมดาทีย่อมรบัได ้จ าแนกตามชว่งอาย ุ

ความเห็นของ
ประชาชน 

ต า่กวา่ 
20 ปี 

20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้
ไป 

ยอมรับได ้ 61.7 62.5 55.6 51.0 56.8 

ไมย่อมรับ 38.3 37.5 44.4 49.0 43.2 

รวม
ทัง้ส ิน้ 

100.0 100.0 100.0 100.0 



The World's Most Corrupt Countries 

• The Transparency International CPI measures the perceived 
levels of public-sector corruption in a given country and is a 
composite index, drawing on different expert and business 
surveys. The 2013 CPI scores 177 countries on a scale from 
zero (highly corrupt) to hundred (highly clean). 

 

• Denmark and New Zealand  the highest score at 91. At the 
bottom is Afghanistan Korea (north) and Somalia at 8 

 

• Thailand at 35 (102) 

November 2013 



เปรยีบเทยีบในกลุม่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

เปรยีบเทยีบในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก เอเชยีใต ้และ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ไมร่วมเอเชยีกลางและ
ตะวนัออกกลาง) 

 - นวิซแีลนด ์อยูอ่นัดบั ๑ (๙๑ คะแนน) จาก ๒๘ 
ประเทศ สงิคโปร ์อยูอ่นัดบั ๒ (๘๖ คะแนน) สว่นไทย  
อยูอ่นัดบั ๑๖ (๓๗ คะแนน) และมเีพยีง ๑๐ ประเทศทีม่ ี
คะแนนเกนิครึง่ ไดแ้ก ่นวิซแีลนด ์สงิคโปร ์ออสเตรเลยี 
(๘๑ คะแนน) ฮอ่งกง (๗๕ คะแนน)ญีปุ่่ น (๗๔ คะแนน) 
ภฎูาน (๖๓ คะแนน) ไตห้วนั (๖๑ คะแนน) บรไูน       
(๖๐ คะแนน) เกาหลใีต ้(๕๕ คะแนน) และมาเลเซยี 
(๕๐ คะแนน)  



อนัดบัในอาเซยีน อนัดบัโลกปี 2556 

(177 ประเทศ)  
ประเทศ คะแนนปี 2556 คะแนนปี 2555 

1 5 สงิคโ์ปร ์ 86 87 

2 38 บรไูน 60 55 

3 53 มาเลเซยี 50 50 

4 94 ฟิลปิปินส ์ 36 34 

5 102 ไทย 35 37 

6 114 อนิโดนเีซยี 32 32 

7 116 เวยีดนาม 31 31 

8 140 ลาว 26 21 

9 157 พมา่ 21 15 

10 160 กมัพชูา 20 22 

 ดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนัประจ าปี พ.ศ. 2556 ของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

ทีม่า : วเิคราะหข์อ้มลูจาก http:/www.transparency.org/ 



ปี พ.ศ. คะแนน อนัดบั จ านวนประเทศ 

2538 2.79 (เตม็ 10  คะแนน) 34 41 

2539 3.33 (เตม็ 10  คะแนน) 37 54 

2540 3.06 (เตม็ 10  คะแนน) 39 52 

2541 3.00 (เตม็ 10  คะแนน) 61 85 

2542 3.20 (เตม็ 10  คะแนน) 68 98 

2543 3.20 (เตม็ 10  คะแนน) 60 90 

2544 3.20 (เตม็ 10  คะแนน) 61 91 

2545 3.20 (เตม็ 10  คะแนน) 64 102 

2546 3.30 (เตม็ 10  คะแนน) 70 133 

2547 3.60 (เตม็ 10  คะแนน) 64 146 

2548 3.80 (เตม็ 10  คะแนน) 59 159 

2549 3.60 (เตม็ 10  คะแนน) 63 163 

2550 3.30 (เตม็ 10  คะแนน) 84 179 

2551 3.50 (เตม็ 10  คะแนน) 80 180 

2552 3.40 (เตม็ 10  คะแนน) 84 180 

2553 3.50 (เตม็ 10  คะแนน) 78 178 

2554 3.40 (เตม็ 10  คะแนน) 80 183 

2555 37 (เตม็ 100  คะแนน) 88 176 

2556 35 (เตม็ 100  คะแนน) 102 177 

ดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนัของประเทศไทยต ัง้แตปี่ 2538-2556 

ทีม่า : วเิคราะหข์อ้มลูจาก http:/www.transparency.org/ 



1. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
    คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะกรรมการตรวจเงนิ 
    แผน่ดนิ กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งส านกังานคณะกรรมการ 
    ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั  
    (ส านกังาน ป.ป.ท.) กบัองคก์รปกครองสว่น 
    ทอ้งถิน่ 



เปรยีบเทยีบระหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบั คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ประเด็นเปรยีบเทยีบ 
หนว่ยงาน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะ กก. ป.ป.ท.+สนง. ป.ป.ท. 

1.ทีม่า รธน. 2540 มาตรา 301 (3) 
พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พ.ศ. 2542 

พรบ.มาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2551 

2.สถานะ องคก์รอสิระ  ท างานอย่างอสิระ  ไม่ไดเ้ป็น
เครื่องมือ/กลไกฝ่ายบริหาร 
กรมใน ยธ. แตข่ ึน้ตรงตอ่ รมว. 
ยธ. 

3.ขอบเขต จนท.ของรฐัต ัง้แต่ ผูบ้รหิาร 
ระดบัสูง หรอืขา้ราชการซึ่ง
ด ารงต าแหน่งต ัง้แต ่ผอ.กอง 
หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป 

จนท.ของรฐัซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ต ่ากว่า ผูบ้รหิารระดบัสูง หรือ
ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง    
ต า่กวา่ ผอ.กองลงมา  



ประเด็น
เปรยีบเทยีบ 

หนว่ยงาน 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะ กก. 

ป.ป.ท.+สนง. 
ป.ป.ท. 

4. อ านาจ
หนา้ที ่

 ตามมาตรา 250 ของ รธน. 2550 

  (1) ไตส่วนขอ้เท็จจรงิและสรุปส านวนพรอ้มท ัง้ท าความเห็นเกีย่วกบัการ
ถอดถอนออกจากต าแหนง่เสนอตอ่วุฒสิภา ตามมาตรา 272 และมาตรา 
279 วรรคสาม 

  (2) ไตส่วนขอ้เท็จจรงิและสรุปส านวนพรอ้มท ัง้ท าความเห็นเกีย่วกบัการ
ด าเนนิคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืงสง่ไปยงัศาลฎกีาแผนก
คดอีาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง ตามมาตรา 275 

  (3) ไต่สวนและวินจิฉยัเจ้าหน้าที่ของรฐัต ัง้แต่ผู ้บรหิารระดบัสูงหรือ
ขา้ราชการซึง่ด ารงต าแหน่งต ัง้แต่ผูอ้ านวยการกองหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 
ร า่รวยผดิปกต ิกระท าความผดิฐานทุจรติตอ่หนา้ที ่หรอืกระท าความผดิตอ่
ต าแหนง่หนา้ทีร่าชการ หรอืความผดิตอ่ตอ่ต าแหนง่หนา้ทีใ่นการยุตธิรรม 
รวมท ัง้ด าเนนิการกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืขา้ราชการในระดบัต า่กวา่ทีร่ว่ม
กระท าความผดิกบัผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวหรอืกบัผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือที่กระท าความผิดในลกัษณะที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
เห็นสมควรด าเนนิการดว้ย  ท ัง้นี ้พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

  (4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมอียู่จรงิรวมท ัง้ความเปลีย่นแปลง
ของทรพัยส์นิและหนีส้นิ ตามมาตรา 259 และมาตรา 264 

  (5) ก ากบัดแูลคณุธรรมและจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง 

ตามมาตรา 17 
ของ กฎหมาย 
ป.ป.ท. 

  (4) ไต่สวนและ
ชีมู้ลเกีย่วกบัการ
กระท าการทุจรติ
ใ น ภ า ค ร ัฐ ข อ ง
เจา้หนา้ทีข่องรฐั 

  ( 5) ไ ต่ ส ว น
ข้อ เ ท็จจริงและ
สรุปส านวนพรอ้ม
ท ัง้ความเ ห็นส่ง
พนกังานอยัการ
เพือ่ฟ้องคดอีาญา
ต่อเจา้หนา้ทีข่อง
รฐั 

เปรยีบเทยีบระหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบั คณะกรรมการ ป.ป.ท. 



เปรยีบเทยีบระหวา่ง ป.ป.ช. , ป.ป.ท. กบั สตง. 

ประเด็น
เปรยีบเทยีบ 

หนว่ยงาน 

ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. สตง. 

1.การ
ด าเนนิการ 
ทางคดอีาญา 

   สามารถส่งส านวน
คดอีาญาใหพ้นกังาน
อยัการฟ้องต่อศาล
โดยตรงได ้

    แนะน า ให้ผู ้บ ร ิหาร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไปรอ้งทุกข์
กลา่วโทษกบัต ารวจเพือ่
ด า เ นิน ค ดีอ าญาแก่
เจา้หนา้ทีต่อ่ไป 

2. การ
ด าเนนิการ 
ทางคดวีนิยั 

   มสีภาพบงัคบั     เ ป็ น ดุ ล ยพินิจ ขอ ง
ผู ้บ ร ิหารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  



 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550

มาตรา 250 (3) ไดก้ าหนดกรอบอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ใหไ้ต่สวนและวนิจิฉยัเจา้หนา้ทีข่องรฐัต ัง้แต่ผูบ้รหิาร
ระดบัสูงหรอืขา้ราชการซึง่ด ารงต าแหนง่ต ัง้แตผู่อ้ านวยการกอง
หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปกรณีร ่ารวยผดิปกต ิกระท าความผดิฐาน
ทุจรติต่อหนา้ที ่หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ 
หรอืความผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ทีใ่นการยตุธิรรม รวมท ัง้ด าเนนิการ
กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืขา้ราชการในระดบัต า่กวา่ทีร่ว่มกระท า
ความผดิกบัผูด้ ารงต าแหนง่ดงักลา่ว หรอืกบัผูด้ ารงต าแหนง่ทาง
การเมอืง หรอืทีก่ระท าความผดิในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาตเิห็นสมควรด าเนนิการ
ดว้ย ท ัง้นี้ ตามพระราชพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ     
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 



 โดยทีป่ัจจุบนัรฐับาลมนีโยบายส าคญัและเร่งด่วนในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  แตย่งัไมม่สีว่นราชการในสว่น
ของฝ่ายบรหิารทีม่อี านาจหนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติโดยตรง ท าใหร้ฐับาลไมส่ามารถก ากบั
ดูแลและผลกัดนัเพือ่ใหก้ารด าเนนิการตามนโยบายดงักล่าว  
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายทีว่างไว ้ อกีท ัง้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองคก์รอสิระทีม่อี านาจในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติของเจา้หนา้ทีข่องรฐัมภีารกจิทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบจ านวนมาก   สมควรทีจ่ะมสี่วนราชการในฝ่าย
บรหิารที่รบัผดิชอบในการด าเนินการด้านนโยบายดงักล่าว  
และเป็นศูนยก์ลางประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ท ัง้หมด  รวมท ัง้ก าหนดมาตรการต่างๆเพือ่ใหก้ารป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในฝ่ายบรหิารสามารถด าเนนิการในลกัษณะ
บรูณาการและมปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตรา พรบ. นี ้

   เหตุผลในการประกาศใช ้พรบ.มาตรการของฝ่ายบรหิารใน
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551   คอื 



1.  ผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง 

2.  ผูด้ ารงต าแหนง่ระดบัสงู 

3.  กรรมการในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู 

4.  กรรมการผูช้ว่ยรฐัมนตร ี

5. ผูด้ ารงต าแหน่งต ัง้แต่ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่า
ของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หนว่ยงานอืน่ของรฐั 

6.  หนว่ยงานทีใ่ชอ้ านาจหรอืไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจทาง
ปกครอง และใหห้มายความรวมถงึบคุคลหรอืคณะบคุคลทีม่ ี
อ านาจหนา้ทีค่วบคมุก ากบัดแูลหนว่ยงานดงักลา่ว 

7.  และเจา้หนา้ทีข่องรฐัอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุรติ พ.ศ. 2554 



ผูอ้ านวยการกอง ตามพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญ วา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2554 

       หมายความวา่  ขา้ราชการซึง่ด ารงต าแหนง่
ต ัง้แตผู่อ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน
หรอืขา้ราชการตามกฎหมายอืน่ ท ัง้นี ้ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  โดยประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา 



  ขอ้ 3 ใหต้ าแหนง่ขา้ราชการพลเรอืน ขา้ราชการองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เทศบาล เมอืงพทัยา 
ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ขา้ราชการต ารวจ 
ขา้ราชการทหาร ตามประกาศนี ้เป็นต าแหนง่ผูอ้ านวยการระดบัตน้
หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไปตามมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 
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       ขอ้ 4  ต าแหนง่ขา้ราชการพลเรอืน ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน ไดแ้ก ่ 

        (ก) ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ 

        (ข) หวัหนา้สว่นราชการทีต่ า่กวา่ระดบักรม ซึง่มกีารแบง่
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ
แผน่ดนิ 

        (ค) หวัหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดั 

        (ง)  หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ง ก าหนดต าแหนง่
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 
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        (จ) หวัหนา้ส่วนราชการทีป่ระจ าในตา่งประเทศ ทีป่รากฏ
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึง่ตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิก าหนดใหม้ฐีานะเป็นกอง 
หรอืเทยีบเทา่ หรอืไดร้บัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
โครงสรา้งบุคลากรของไทยทีป่ระจ าการในตา่งประเทศและ
คณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นตา่งประเทศในระดบัชาต ิ

        (ฉ) นายอ าเภอ 

        (ช) ต าแหน่งอืน่ที ่ก.พ. ก าหนด ไดแ้ก่ ต าแหน่งหวัหนา้
ส านกังานรฐัมนตร ี(ฝ่ายขา้ราชการประจ า) และต าแหน่ง
หวัหน้าหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ต าแหน่งผู ้ปกครองสถาน
สงเคราะห ์ผูป้กครองสถานแรกรบัเด็ก ผูป้กครองสถาน
คุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก ผูอ้ านวยการศูนยส์งเคราะหแ์ละฝึก
อาชพีสตร ีและผูอ้ านวยการศูนยพ์ฒันาสงัคมในกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความม ัน่คง
ของมนษุย ์

 

         



         

        (ซ) ผู ้อ านวยการโครงการชลประทาน ผู ้อ านวยการ
โครงการสง่น า้และบ ารงุรกัษา ผูอ้ านวยการโครงการกอ่สรา้ง
ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

        (ฌ) ผูอ้ านวยการแขวงการทางในกรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม 

        (ญ)  ห วัหน ้าส าน กังานที ่ด นิ  (สาขา)  ในกรมที ่ด นิ 
กระทรวงมหาดไทย 

        (ฎ) ผู ้อ านวยการวิทยาลยัการสาธารณสุข ต าแหน่ง
ผู ้อ าน วยการวิทยาล ัยพยาบาลในส ังก ัดส าน ัก งาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

       



       ขอ้ 5  ต าแหนง่ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เทศบาล และเมอืงพทัยา ไดแ้ก ่ 

        (ก) ต าแหน่งประเภทบรหิารทีเ่ป็นหวัหนา้ส่วนราชการ    
ทีเ่ป็นผูอ้ านวยการกอง 

        (ข) ผูอ้ านวยการส านกั 

        (ค) หวัหนา้หน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะต ัง้แต่
ระดบักองหรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป 

        (ง) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ง ก าหนดต าแหนง่
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 
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      ขอ้ 6 ต าแหนง่ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ

ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร 

       (ก) ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัต้น ได้แก่ หวัหน้าส านกังาน
เลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หวัหนา้สว่นราชการระดบักองหรอื
เทยีบเทา่ ในส านกัปลดักรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร และส านกัหรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ซึง่มฐีานะเป็น
ส านกั ผูต้รวจราชการประเภทอ านวยการระดบัตน้ ต าแหนง่อืน่ที ่ก.ก. ก าหนด
เป็นต าแหนง่ประเภทอ านวยการระดบัตน้ 

         (ข) ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง ไดแ้ก ่เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ผูอ้ านวยการเขต หวัหนา้สว่นราชการทีส่งูกวา่กองในส านกัปลดักรงุเทพมหานคร 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และส านกัหรอืสว่น
ราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ ซึง่มฐีานะเป็นส านกั ผูต้รวจราชการประเภท
อ านวยการระดบัสูงต าแหน่งอื่นที่ ก.ก. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดบัสงู 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 
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        ขอ้ 7  ต าแหน่งขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่ง
ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา ไดแ้ก ่

        (ก) ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีเ่ป็นอ านวยการระดบัตน้ 
ไดแ้ก ่อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีหรอืหวัหนา้หน่วยงานที่
เทยีบเทา่คณะ ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบดหีรอืผูอ้ านวยการ
ส านกังานวทิยาเขต ผูอ้ านวยการกองหรอืหวัหนา้หน่วยงานที่
เร ียกชื่ออย่างอื่นที่ม ีฐานะเทียบเท่ากอง และมีต าแหน่งทาง
วชิาการระดบัรองศาสตราจารย ์ระดบั 8 หรอืผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ระดบั 8 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 
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        (ข) ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูอ้ านวยการระดบัตน้ 
ไดแ้ก ่ผูอ้ านวยการกองหรอืหวัหนา้หนว่ยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่
ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากองและมตี าแหน่งทางวชิาการในระดบัรอง
ศาสตราจารยร์ะดบั 9 ศาสตราจารยร์ะดบั 10 หรอืศาสตราจารย์
ระดบั 11 

       (ค) ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีเ่ป็นอ านวยการระดบัสูง 
ไดแ้ก ่  รองอธกิารบด ีคณบดหีรอืหวัหนา้หน่วยงานทีเ่ทยีบเท่า
คณะ ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบดหีรอืผูอ้ านวยการส านกังาน
วทิยาเขตและมตี าแหน่งทางวชิาการในระดบัรองศาสตราจารย ์
ระดบั 9 ระดบั 10 หรอืระดบั 11 

       (ง) ต าแหน่งประเภทอ านวยการหรอืหวัหนา้หน่วยงานที่
เรยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่กอง 



         ขอ้ 8 ต าแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตามกฎหมายวา่
ดว้ยระเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ไดแ้ก ่

         (ก) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ช านาญการพเิศษ 

         (ข) ผูอ้ านวยการส านกังานการศกึษาเอกชนอ าเภอ ช านาญการพเิศษ 

         (ค) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา เชีย่วชาญ และผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
เชีย่วชาญพเิศษ 

         (ง) ผูอ้ านวยการส านกังานการศกึษาเอกชนอ าเภอ เชีย่วชาญ 

         (จ) ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

         (ฉ) ผูอ้ านวยการส านกังาน กศน. จงัหวดั และผูอ้ านวยการส านกังาน 
กศน. กรงุเทพมหานคร 

         (ช) ผูอ้ านวยการส านกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดั 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 
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        ขอ้ 9  ต าแหนง่ขา้ราชการต ารวจ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ต ารวจแห่งชาตแิละตามกฎ ก.ตร. ว่าดว้ยการก าหนดชือ่
ต าแหนง่ขา้ราชการต ารวจทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่และการเทยีบ
ต าแหน่งขา้ราชการต ารวจทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่กบัต าแหน่ง
ขา้ราชการต ารวจ ไดแ้ก ่

   (ก) ผูก้ ากบัการหรอืพนกังานสอบสวนผูท้รงคณุวฒุขิ ึน้ไป 

       (ข) ต าแหนง่ขา้ราชการต ารวจทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีเ่ทยีบ
กบัต าแหนง่ทีก่ าหนดไวใ้น (ก) 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
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       ขอ้ 10  ต าแหนง่ขา้ราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบยีบขา้ราชการทหาร ประกอบพระราชกฤษฎกีาการ
ได้รบัเง ินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร ได้แก ่ 
ขา้ราชการทหารทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหนง่ประเภทบรหิาร
ระดบักลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการได้รบัเง ินประจ า
ต าแหน่งของขา้ราชการทหารในช ัน้ยศ พนัเอก นาวาเอก 
หรือนาวาอากาศเอก ทีม่ ีฐานะและหน้าที่ในการบรหิาร 
ไดแ้ก ่หวัหนา้สว่นราชการระดบัจงัหวดัทหารบก กรม กอง
พนั กอง หมวดเรอื กองบนิ ศูนย ์ส านกังาน ส านกั สถาน ี
ป้อม สถาบนั สถานศกึษา สถานพยาบาล โรงงาน หรอื
เทยีบเทา่ 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 
2554 



   ขอ้ 3 ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้ 10/1 ของประกาศคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาติ เร ื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการระดบัต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2554     
“ขอ้ 10/1 นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๓ ต าแหน่งผูอ้ านวยการระดบัตน้
หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไปของรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอืน่ของรฐั หน่วยงานทีใ่ช้

อ านาจหรอืไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจทางปกครองซึง่เป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ไดแ้ก ่

  (ก) ผูด้ ารงต าแหนง่ต ัง้แตผู่อ้ านวยการกอง ผูต้รวจการ ผูอ้ านวยการ
สว่นหรอืหวัหนา้กองขึน้ไป 

  (ข) ต าแหนง่ทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่เทยีบเทา่ต าแหนง่ทีก่ าหนดไวใ้น 
(ก)” 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการระดบัตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ตาม พ.ร.บ.
บญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 ลงวนัที ่27 
ธนัวาคม 2555 



หนงัสอืส านกังาน ป.ป.ช. ที ่ปช 0028/0095 
ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555  

      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตอบข้อหารือตามประกาศ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่ง ก าหนดต าแหนง่ผูอ้ านวยการระดบั
ตน้หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปฯ โดยเห็นว่า เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน
ของรฐัซึ่ง เ ป็นหวัหน้าหน่วยงานตามประกาศข้อ  5 (ค) 
หมายความถงึ ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล เทศบาลและเมอืงพทัยา ซึง่ด ารงต าแหน่ง
ต ัง้แต่ระดบั 8 ข ึน้ไป จงึจะอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทีจ่ะรบัไวไ้ตส่วนและวนิจิฉยัตอ่ไปได ้



ดงัน ัน้   เจา้หนา้ทีข่องรฐัทีอ่ยูใ่นอ านาจการไตส่วน
ขอ้เท็จจรงิของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จงึไดแ้ก ่

   “เจา้หนา้ทีข่องรฐั” ทีด่ ารงต าแหนง่ต า่กวา่ผูบ้รหิาร
ระดบัสูง  และ “ขา้ราชการ” ทีด่ ารงต าแหน่งต ่ากว่า
ผู ้อ านวยการหรือเทียบเท่าลงมา โดยไม่รวมถึง
เจา้หนา้ทีข่องรฐัดงัตอ่ไปนี ้
 
   (1) ผูบ้รหิารระดบัสูง ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ  



   (2) ผูพ้พิากษาและตลุาการ 

   (3) พนกังานอยัการ 
   (4) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูช้่วย
ผู ้บร ิหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
   (5) เจา้หนา้ทีข่องรฐัในหน่วยงานของศาล รฐัสภา
องคก์รตามรฐัธรรมนูญ และองคก์รอสิระจากการ
ควบคุมหรือก ากบัของฝ่ายบรหิารที่จดัต ัง้ข ึน้ตาม
รฐัธรรมนญู 



   (6)  เจา้หนา้ทีข่องรฐัในส านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
   (7) เจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่กระท าความผดิในลกัษณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนนิการตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   (8)  เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งร่วมกระท าความผดิกบั
บคุคลตาม(1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) 

    



  (1) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพฒันาการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติในภาครฐัตอ่ ครม. 
 
  (2) เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก ่ครม. เกีย่วกบัการปรบัปรุง
กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั หรอืมาตรการต่างๆ เพือ่ป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
 
  (3) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก าหนด
ต าแหน่งของเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ตอ้งยืน่บญัชแีสดงรายการ
ทรพัยส์ ินและหนี้ส ินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

  

 อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

(มาตรา 17) 



 

     (4) ไตส่วนขอ้เท็จจรงิและชีม้ลูเกีย่วกบัการกระท าทจุรติ

ภาครฐัของเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
 
     (5) ไตส่วนขอ้เท็จจรงิและสรปุส านวนพรอ้มท ัง้ความเห็น
สง่พนกังานอยัการเพือ่ฟ้องคดอีาญาตอ่เจา้หนา้ทีข่องรฐั 
 
     (6) จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีต่อ ครม. 
เพือ่เสนอตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบดว้ย  
 
     (7) แต่งต ัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
 
    (8) ปฏบิตักิารอืน่ตาม พ.ร.บ.นี ้หรอืการอืน่ใดเกีย่วกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ตามที ่ครม. 
หรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย    



พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      มาตรา40 เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มมีตวิา่
เจ้าหน้าที่ของรฐัผู ้ใดกระท าการทุจร ิตในภาครฐั     
และเป็นกรณีมมีูลทางวนิยั ใหป้ระธานกรรมการส่ง
รายงานและเอกสารทีม่อียู่พรอ้มท ัง้ความเห็นไปยงั
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งต ัง้ถอดถอนผูถู้ก
กล่าวหาผูน้ ัน้ เพื่อพจิารณาโทษทางวนิยัตามฐาน
ความผดิทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดม้มีตโิดยไมต่อ้ง
แต่งต ัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัอีก  ในการ
พิจารณาโทษทางวินยัแก่ผู ้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
รายงาน 



เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น
ส านวนการสอบสวนวนิยั ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอื
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลของผูถ้กูกลา่วหา
น ัน้ๆ แลว้แตก่รณี 
     ส าหรบัผูถู้กกลา่วหาซึง่ไมม่กีฎหมาย ระเบยีบ หรอื
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัวนิยั เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มมีติ
ว่า  ผู ้ถูกกล่าวหาดงักล่าวได้กระท าผิดในเรื่องที่
กลา่วหา ใหป้ระธานกรรมการ สง่รายงานและเอกสาร 
ทีม่อียู่พรอ้มท ัง้ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแต่งต ัง้ถอดถอน 
เพือ่ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีต่อ่ไป  
 



พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        มาตรา 41 เมือ่ไดร้บัรายงานตามมาตรา 40    
ให้ผู ้บงัคบับญัชาหรือผู ้ม ีอ านาจแต่งต ัง้ถอดถอน
พจิารณาลงโทษภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บั
เร ือ่งและใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแตง่ต ัง้ถอด
ถ อ น ส่ ง ส า เ น า ค า ส ั่ ง ล ง โ ท ษ ด ัง ก ล่ า ว ไ ป ใ ห้
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสบิหา้วนั นบัแต่
วนัทีไ่ดอ้อกค าส ัง่ 



พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   มาตรา 42 ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแตง่ต ัง้
ถอดถอนผู ้ใดละเลยไม่ด าเนินการตามมาตรา 41     
ใหถ้อืวา่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อี านาจแตง่ต ัง้ถอดถอน
ผูน้ ัน้กระท าความผดิวนิยัหรอืกฎหมายตามกฎหมาย 
ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล
ของผูถ้กูกลา่วหาน ัน้ๆ 



พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       มาตรา 43 ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาของผูถู้ก 
กลา่วหาไมด่ าเนนิการทางวนิยัตามมาตร 41 หรอื
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวา่การด าเนนิการทางวนิยั
ของผูบ้งัคบับญัชาตามมาตรา 41 ไมถ่กูตอ้งหรอืไม่
เหมาะสมใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไป
ยงันายกรฐัมนตร ีและใหน้ายกรฐัมนตรมีอี านาจส ัง่
ก า ร ต า มที่ เ ห็ น สมค ว รห รือ ใ นก ร ณีที่ จ า เ ป็ น
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเร ือ่งใหค้ณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืนตามกฎหมายวา่ดว้ย  



ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน หรอืคณะกรรมการ
อื่นซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัว่าด้วยการ     
บรหิางานบุคคลส าหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอื
คณะกรรมการทีท่ าหน้าทีบ่รหิารรฐัวสิาหกจิ 
หรอืผูส้ ัง่แตง่ต ัง้กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้ง
ของส่วนราชการ  หน่วยงานของร ัฐ  หรือ
รฐัวสิาหกจิ แลว้แต่กรณี พจิารณาด าเนนิการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้มีการด าเนินการ          
ทีถ่กูตอ้งเหมาะสมตอ่ไปก็ได ้ 



พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      มาตรา 44 ผูถ้กูกลา่วหาทีถ่กูลงโทษตามมาตรา 
41 จะใชส้ทิธอิทุธรณ์ดลุพนิจิในการก าหนดโทษของ
ผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั  
วา่ดว้ยการบรหิารงานบุคคลส าหรบัผูถ้กูกลา่วหาน ัน้ๆ 
ก็ได ้ ท ัง้นี ้ ตอ้งใชส้ทิธดิงักลา่วภายในสามสบิวนันบั
แตว่นัทีไ่ดร้บัทราบค าส ัง่ดงักลา่ว 



- งานธรุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

- รวบรวมเผยแพรข่อ้มลูการทจุรติ 

- จัดใหม้หีรอืใหค้วามรว่มมอืกับองคก์รอืน่ในการศกึษาอบรม 

  และพัฒนาความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทจุรติ 

- ประสานงาน - ดา้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

การทจุรติกบัหน่วยงานอืน่ของรัฐ 

- ความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

- ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน   
การทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ
ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

-ตอบสนองตอ่นโยบายของ
รัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ
วา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ         
ในภาครัฐ 

ส านกังาน ป.ป.ท. 

ภารกจิดา้นการเป็นกลไกของฝ่ายบรหิาร 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

  ภารกจิตามกฎหมาย ป.ป.ท. 
        (มาตรา 51) 



ลกัษณะของพฤตกิารณ์หรอืการกระท า     
ทีเ่ป็นการทจุรติในภาครฐั 

 พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
พ.ศ. 2551  มาตรา 3  ก าหนดไวว้า่ 
       “ทุจร ิตในภาครฐั”  หมายความว่า 
ทุจร ิตต่อหน้าที่ หรือประพฤติม ิชอบใน
ภาครฐั 



เปรยีบเทยีบความหมายทจุรติในภาครฐักบักฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประมวล
กฎหมาย
อาญา 

พรบ.ประกอบ
รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ.2542 

พรบ. มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.2551 

มาตรา 1 
“โดยทจุรติ” 
หมายความวา่
เพือ่แสวงหา
ประโยชนท์ีม่ ิ
ควรไดโ้ดย
ชอบดว้ย
กฎหมาย
ส าหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ ืน่ 

มาตรา 4 
“ทจุรติตอ่หนา้ที”่ 
หมายความวา่ ปฏบิตัหิรอืละ
เวน้การปฏบิตัอิยา่งใดใน
พฤตกิารณ์ทีอ่าจท าใหผู้อ้ ืน่
เชือ่วา่มตี าแหนง่หรอืหนา้ที ่
ท ัง้ทีต่นมไิดม้ตี าแหนง่หรอื
หนา้ทีน่ ัน้ หรอืใชอ้ านาจใน
ต าแหนง่หนา้ที ่ท ัง้นี ้เพือ่
แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรได้
โดยชอบส าหรบัตนเองหรอื
ผูอ้ ืน่ 

มาตรา 3 
“ทจุรติในภาครฐั” หมายความวา่ ทจุรติตอ่หนา้ที่
หรอืประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
“ทจุรติตอ่หนา้ที”่ หมายความวา่  ปฏบิตัหิรอืละเวน้
การปฏบิตัอิยา่งใดในต าแหนง่หรอืหนา้ทีห่รอืปฏบิตั ิ
หรอืละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจท า
ใหผู้อ้ ืน่เชือ่วา่มตี าแหนง่หรอืหนา้ที ่ท ัง้ทีต่นมไิดม้ี
ต าแหนง่หรอืหนา้ทีน่ ัน้ หรอืใชอ้ านาจในต าแหนง่
หรอืหนา้ที ่ท ัง้นีเ้พือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรได้
โดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่ หรอืกระท าการอนั
เป็นความผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ทีร่าชการหรอืความผดิ
ตอ่ต าแหนง่หนา้ทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมายอืน่ 
“ประพฤตมิชิอบ” หมายความวา่ ใชอ้ านาจใน
ต าแหนง่หรอืหนา้ทีอ่นัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบยีบ ค าส ัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีมุ่ง่หมายจะ
ควบคมุดแูลการรบั การเก็บรกัษาหรอืการใชเ้งนิ
หรอืทรพัยส์นิของแผน่ดนิ 



มาตรา 3 
   “ทจุรติตอ่หนา้ที”่ หมายความวา่  
 ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในต าแหน่งหรอื
หนา้ที ่ ท ัง้นี ้เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบส าหรบั
ตนเองหรอืผูอ้ ืน่  
 หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดในพฤตกิารณ์
ทีอ่าจท าใหผู้อ้ ืน่เชือ่ว่ามตี าแหน่งหรอืหนา้ทีท่ ัง้ท ีต่นมไิดม้ ี
ต าแหนง่หรอืหนา้ทีน่ ัน้  ท ัง้นี ้เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรได้
โดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่   
 หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่น ัน้ ท ัง้นี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่   
 หรือกระท าการอนัเป็นความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ 
 หรอืความผดิต่อต าแหน่งหนา้ทีใ่นการยุตธิรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมายอืน่ 



  มาตรา 3   

    “ประพฤตมิชิอบ” หมายความวา่  ใชอ้ านาจ
ในต าแหน่งหรือหน้าที่อ ัน เ ป็นการ ฝ่ า ฝืน
กฎหมาย  ระเบยีบ  ค าส ัง่  หรอืมตคิณะรฐัมนตรี
ทีมุ่ง่หมายจะควบคุมดูแลการรบั  การเก็บรกัษา  
หรอืการใชเ้งนิหรอืทรพัยส์นิของแผน่ดนิ 



สรปุการกระท าอนัเป็นการทจุรติในภาครฐั 
ตามกฎหมาย ป.ป.ท. 

ตอ้งเป็นการกระท า
ของเจา้หนา้ทีข่อง
รฐัและอยูใ่นอ านาจ
ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 
 

 
 

เจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ตอ้งมอี านาจ 

หนา้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
กบัเรือ่งทีถ่กู 

รอ้งเรยีน/กลา่วหา 
 

 
 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ตอ้งมพีฤตกิารณ์
ทจุรติตอ่หนา้ที ่ 
หรอืประพฤตมิชิอบ     
ในภาครฐั 
 



ตวัอยา่ง การกระท า”ประพฤตมิชิอบ” 

1. กรณี เร ือ่งการท ารายงานเสนอกอ่น
ด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่ตอ้งประกอบดว้ย 
เหตผุล ความจ าเป็น รายละเอยีดของพสัด ุ
ราคามาตรฐานหรอืราคากลาง วงเงนิทีจ่ะ
จดัหา วธิกีารจดัหา และเหตผุลทีต่อ้งจดัหา
ดว้ยวธิกีารน ัน้ๆ      

2. กรณี เร ือ่งการเผยแพรข่า่วการสอบราคา/ 
    ประกวดราคา 



3. กรณี เร ือ่งการแบง่ซือ้แบง่จา้ง เพือ่ 
    หลกีเลีย่งวธิกีารตามทีร่ะเบยีบฯก าหนด 

4. กรณี เร ือ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
และผูม้อี านาจอนมุตัไิมพ่จิารณาท าสญัญากบั
ผูเ้สนอราคาต า่สดุ 

5. กรณี เร ือ่งตรวจรบัพสัดโุดยยงัไมส่ง่มอบ
ของและตรวจรบัโดยพสัดนุ ัน้ผดิคณุลกัษณะ
ทีก่ าหนดตามสญัญา 



6. กรณี เร ือ่งการกอ่หนีผ้กูพนัลว่งหนา้โดยที่
ยงัไมไ่ดร้บัอนมุตัเิงนิประจ างวดหรอืการลงนาม
โดยปราศจากอ านาจ 

7. กรณี เร ือ่งผูค้วบคมุงานไมท่ าหนา้ทีห่รอืท า
หนา้ทีบ่กพรอ่ง 

8. กรณี เร ือ่งการสมยอมกนัในการเสนอราคา 



ตวัอยา่งการกระท าทจุรติในภาครฐั 
คดทีี ่1 

 
 เมือ่วนัที ่27 ก.พ. 2549 น.ส. ร ืน่ฤด ีฯ 
เจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บรายได ้5 ของเทศบาลแหง่หนึง่ 
ผูถ้กูกลา่วหา ไดร้บัเงนิและออกใบเสร็จรบัเงนิ
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ใหแ้กร่าษฎร 4 ราย ทีม่า
ยืน่แบบขอช าระฯ จ านวน 4 ฉบบั เป็นเงนิ 
28,808 บาท แลว้ไมน่ าเงนิสง่กองคลงั      
แตก่ลบัครอบครองเงนิดงักลา่วอยูก่บัตนเป็น
เวลา 5 เดอืน    และเมือ่ สตง. เขา้ตรวจสอบพบ 
จงึน าเงนิมาคนื   



ตวัอยา่งการกระท าทจุรติในภาครฐั คดทีี ่2 

 
 สตง. ไดต้รวจสอบบญัชกีารเงนิของเทศบาลฯ พบวา่ 

ในชว่งปี 2547-2549 มเีงนิขาดบญัชรีวม 230,000 บาท และสุม่
ตรวจพบวา่ นางสวยฯ เจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บรายได ้4 กองคลงั 
ของเทศบาลฯ ผูถ้กูกลา่วหาไดร้บัเงนิคา่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ/
ภาษป้ีาย ภ.ป.7 จากประชาชนและนติบิคุคล แลว้ออก
ใบเสร็จรบัเงนิคา่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภ.ร.ด. 12 ใหแ้กผู่ช้ าระ 
โดยออกใบเสร็จรบัเงนิใบแรกตรงกบัจ านวนเงนิทีร่บัจรงิสว่นใน
ใบตน้ข ัว้ลงยอดเงนินอ้ยกวา่ทีร่บัจรงิ และเอาใบเสร็จรบัเงนิใบที่
สอง(คูฉ่บบั) ออกใหแ้กผู่ช้ าระอกีรายหนึง่ตามจ านวนเงนิทีล่งไว้
ในใบตน้ข ัว้ แลว้เอาเงนิสว่นเกนิจากตน้ข ัว้น ัน้ไปเป็นประโยชน์
ตนเอง นางสวยฯ ไดด้ าเนนิการดงักลา่วรวม 8 คร ัง้ ท าใหเ้ทศบาล
เสยีหาย จ านวน 230,000 บาท ตอ่มานางสวยฯ ไดน้ าเงนิมาคนื
เทศบาล 



ตวัอยา่งการกระท าทจุรติในภาครฐั คดทีี ่3 

          เมือ่วนัที ่17 ม.ิย. 2547 เทศบาลต าบล...ฯ ไดท้ าการ
ตรวจสอบรายรบัและรายจ่ายของเทศบาลพบขอ้พริุธในส่วน
ของยอดเงนิค่าน า้ประปามยีอดรายรบัและรายจ่ายไม่เท่ากนั 
สงสยัว่าจะมีการทุจรติ จ ึงต ัง้คณะกรรมการเข้าไปท าการ
ตรวจสอบเรือ่งดงักลา่ว ผลการสอบสวนพบวา่ นางสาวสดุสวย ฯ 
ลูกจา้งประจ า ของเทศบาล ผูถู้กกล่าวหา ไดร้บัเงนิมาจาก
พนกังานเก็บคา่น า้ประปาในชว่งเดอืน ธ.ค. 2544 ถงึเดอืน ม.ิย. 
2547 จ านวน 7 สาย มาแลว้ ก็ไมไ่ดน้ าเงนิสง่เขา้บญัชธีนาคาร
ของเทศบาลฯ และน าเงนิดงักล่าวไปใชจ้่ายประโยชนส์่วนตน 
รวมเป็นยอดเงนิท ัง้ส ิน้ 469,588 บาท 



ตวัอยา่งการกระท าทจุรติในภาครฐั คดทีี ่4 

  
        เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2547 เวลา 12.16 น.  
 มผีูห้ญงิอา้งวา่ตนชือ่ นางสาวสกาวเดอืนฯ มายืน่ 
ค าขอมบีตัรประจ าตวัประชาชนใหม ่เนือ่งจากบตัร
เดมิหมดอาย ุและน าบตัรประชาชนเดมิหมายเลข         
3-3401-01098-35-1พรอ้มดว้ยค าขอมบีตัรเลขที ่
3401-3-007154 มายืน่แสดงตอ่นายสมพลฯ 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทะเบยีนและบตัร 5  
ของเทศบาลฯ ผูถ้กูกลา่วหา และนายสมพลฯ ก็ได้
ด าเนนิการท าบตัรประชาชนฉบบัใหมใ่หแ้กผู่ห้ญงิ
น ัน้ไป  



ตวัอยา่งการกระท าทจุรติในภาครฐั คดทีี ่5 

 
 น.ส.วภิาวฯี เจา้หนา้ทีก่ารเงนิและบญัช ี3  
โรงเรยีน... ผูถ้กูกลา่วหา ไดร้บัการแตง่ต ัง้เป็น
คณะกรรมการรบั – สง่ เงนิของโรงเรยีน มหีนา้ทีไ่ปรบั
เงนิสด/เช็ค เงนิเดอืนขา้ราชการคร ูคา่ตอบแทน และ
เงนิอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วกบัการเบกิจา่ยงบประมาณทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรจาก กทม. ไดท้จุรติเบกิจา่ยเงนิโครงการอาหาร
กลางวนั และทจุรติถอนเงนิลว่งหนา้ในชว่งเวลาปิดภาค
เรยีน รวมท ัง้ส ิน้ 22 คร ัง้ เป็นเงนิ 864,217 บาท  
โดยวธิกีารใหเ้จา้หนา้ทีท่ ีร่บัผดิชอบลงชือ่ในใบถอนเงนิ 
ไวก้อ่นไมม่กีารระบจุ านวน และไดเ้ตมิจ านวนเงนิลงไป
ในใบเบกิกอ่นไปเบกิเงนิจากธนาคารน าไปใชป้ระโยชน์
สว่นตน 



ตวัอยา่งการกระท าทจุรติในภาครฐั คดทีี ่6 

      สตง. ภาค... ไดด้ าเนนิการตรวจสอบสบืสวน กรณีการขดุ
ลอกล าหว้ย....ฯลฯ ไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งกอ่นมเีทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ประจ าปีงบประมาณ... จะไดร้บั
ความเห็นชอบใหป้ระกาศใช ้นายสมภพฯ นายช่างโยธา 3     
ผูถู้กกล่าวหา ไดร้บัรองในบนัทกึควบคุมการปฏบิตังิานของ  
ผูร้บัจา้งประจ าวนัรวม 47 ฉบบั โดยรบัรองว่า ผูร้บัจา้งได้
ท างานขดุลอกล าหว้ยฯ ต ัง้แตว่นัที ่5 ม.ิย. 2545 – 25 ม.ิย. 
2545 ซึง่ขอ้เท็จจรงิไดม้กีารขดุลอกกอ่นมกีารท าสญัญาจา้ง 
เหตเุกดิเมือ่วนัที ่5 ม.ิย. 2545 – 30 ม.ิย. 2545 ทีส่ านกังาน
เทศบาลต าบล.....อ าเภอ.....จงัหวดั... 
  



พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

     มาตรา ๑๒๓   เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดปฏบิตัหิรอื
ละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจท าให้
ผู ้อ ื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ท ัง้ที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรอืหน้าทีน่ ัน้ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี ่     
มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่หนึง่ปี ถงึสบิปีหรอืปรบั 
ต ัง้แตส่องพนับาทถงึสองหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

     มาตรา 123/1 เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดปฏบิตัหิรอื
ละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดในต าแหนง่หรอืหนา้ที ่หรอื
ใชอ้ านาจในต าแหน่งหรอืหนา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ให้
เกดิความเสยีหายแก่ผู ้หนึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอื    
ละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่โดยทุจรติ ต้องระวางโทษ
จ าคกุต ัง้แตห่นึง่ปีถงึสบิปี หรอืปรบัต ัง้แตส่องหมืน่บาท
ถงึสองแสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 
     



ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 147  ผู ้ใดเป็นเจ้าพนกังาน      
มหีนา้ทีซ่ ือ้ ท า จดัการ หรอืรกัษาทรพัยใ์ด
เบยีดบงัเอาทรพัยน์ ัน้เป็นของตนหรอืผูอ้ ืน่
โดยทุจรติ หรอืโดยทุจรติยอมใหผู้อ้ ืน่เอา
ทรพัยน์ ัน้ไปเสยี ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่
ห้าปีถงึยี่ส ิบปี หรือจ าคุกตลอดชีว ิต และ
ปรบัต ัง้แตส่องพนับาทถงึสีห่มืน่บาท 



ประมวลกฎหมายอาญา 

  มาตรา 157 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏบิตั ิ
หรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้
การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทุจรติ ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ต ัง้แต่หนึง่ถงึสบิปี หรอืปรบัต ัง้แต่สองพนับาทถงึ
สองหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



ประมวลกฎหมายอาญา 

  มาตรา 161 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มหีนา้ที่
ท าเอกสาร กรอกขอ้ความลงในเอกสาร หรอืดูแล
รกัษาเอกสาร กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศยั
โอกาสทีต่นมหีนา้ทีน่ ัน้ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ
สบิปี และปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท 



ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 162 ผู ้ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าที่ท าเอกสาร      
รบัเอกสาร หรอืกรอกขอ้ความลงในเอกสาร กระท าการดงัตอ่ไปนี้
ในการปฏบิตักิารตามหนา้ที ่
 (1) รบัรองเป็นหลกัฐานว่า ตนไดก้ระท าการอย่างใดขึน้
หรอืวา่การอยา่งใดไดก้ระท าตอ่หนา้ตนอนัเป็นความเท็จ 
 (2) รบัรองเป็นหลกัฐานว่า ไดม้กีารแจง้ซึง่ขอ้ความอนั
มไิดม้กีารแจง้ 
 (3) ละเวน้ไมจ่ดขอ้ความซึง่ตนมหีนา้ทีต่อ้งรบัจด หรอืจด 
เปลีย่นแปลงเชน่วา่น ัน้ หรอื 
 (4) รบัรองเป็นหลกัฐานซึง่ขอ้เท็จจรงิอนัเอกสารน ัน้มุ่ง
พสิูจนค์วามจรงิอนัเป็นความเท็จ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ   
เจ็ดปี และปรบัไมเ่กนิหนึง่หมืน่สีพ่นับาท 



ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 264 ผูใ้ดท าเอกสารปลอมขึน้ท ัง้ฉบบัหรอืแตส่่วน
หนึง่สว่นใด เตมิหรอืตดัทอนขอ้ความ หรอืแกไ้ขดว้ยประการใดๆ 
ในเอกสารทีแ่ทจ้รงิ หรอืประทบัตราปลอม หรอืลงลายมอืชื่อ
ปลอมในเอกสาร โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ ืน่
หรอืประชาชน ถา้ไดก้ระท าเพือ่ให ้ผูห้นึง่ผูใ้ดหลงเชือ่ว่าเป็น
เอกสารทีแ่ทจ้รงิ ผูน้ ัน้กระท าความผดิฐานปลอมเอกสารตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืท ัง้
จ าท ัง้ปรบั 
     ผูใ้ดกรอกขอ้ความลงในแผน่กระดาษหรอืวตัถอุ ืน่ใด ซึง่มี
ลายมอืชือ่ของผูอ้ ืน่โดยไม่ไดร้บัความยนิยอม หรอืโดยฝ่าฝืน
ค าส ัง่ของผูอ้ ืน่น ัน้ ถา้ไดก้ระท าเพือ่น าเอาเอกสารน ัน้ไปใชใ้น
กจิการทีอ่าจเกดิเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ดหรอืประชาชน ใหถ้อืว่า    
ผูน้ ัน้ปลอมเอกสาร ตอ้งระวางโทษเชน่เดยีวกนั 



ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 265 ผู ้ใดปลอมเอกสารสทิธ ิ
หรอืเอกสารราชการ ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ต ัง้แต่หกเดอืนถงึหา้ปี และปรบัต ัง้แต่หนึง่
พนับาทถงึหนึง่หมืน่บาท 



ประมวลกฎหมายอาญา 

    มาตรา 266 ผูใ้ดปลอมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 (1) เอกสารสทิธอินัเป็นเอกสารราชการ 
 (2) พนิยักรรม 
 (3) ใบหุน้ ใบหุน้กู ้หรอืใบส าคญัของใบหุน้หรอื 
               ใบหุน้กู ้
 (4) ต ัว๋เงนิ หรอื 
 (5) บตัรเงนิฝาก 
    ต้องระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่หนึ่งปีถ ึงสิบปี และ    
ปรบัต ัง้แตส่องหมืน่บาทถงึสองแสนบาท 
 



ประมวลกฎหมายอาญา 

      มาตรา  267 ผู ้ใดแจ้งให้เจ ้าพน ักงาน
ผูก้ระท าการตามหนา้ที ่จดขอ้ความอนัเป็นเท็จ
ลงในเอกสารมหาชนหรอืเอกสารราชการ ซึง่มี
วตัถุประสงคส์ าหรบัใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน โดย
ประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ ืน่หรอื
ประชาชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี 
หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



ประมวลกฎหมายอาญา 

      มาตรา 268 ผูใ้ดใชห้รอือา้งเอกสารอนัเกดิ
จากการกระท าความผิดตามมาตรา 264 
มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267      
ในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ ืน่ 
หรอืประชาชน ตอ้งระวางโทษดงัทีบ่ญัญตัไิว ้
ในมาตราน ัน้ๆ 
     ถ้าผู ้กระท าความผิดตามวรรคแรกเป็น        
ผูป้ลอมเอกสารน ัน้ หรอืเป็นผูแ้จง้ใหเ้จา้พนกังาน 
จดข้อความน ัน้เองให้ลงโทษตามมาตรานี ้     
แตก่ระทงเดยีว 



ประมวลกฎหมายอาญา 

    มาตรา 352 ผูใ้ดครอบครองทรพัยซ์ึง่เป็นของผูอ้ ืน่ 
หรอืซึง่ผูอ้ ืน่เป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย เบยีดบงัเอาทรพัย์
น ัน้เป็นของตนหรอืบุคคลทีส่ามโดยทุจรติ ผูน้ ัน้กระท า
ความผดิฐานยกัยอก ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสามปี 
หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 
   ถ้าทรพัยน์ ัน้ได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของ
ผูก้ระท าความผดิ เพราะผูอ้ ืน่มอบใหโ้ดยส าคญัผดิไป
ด้วยประการใด หรือเป็นทรพัย์ส ินหายซึ่งผู ้กระท า
ความผดิเก็บได ้ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษแตเ่พยีงกึง่หนึง่ 



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ 
และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2547 ขอ้ 11 ก าหนดไวว้า่ 

 “เมื่อส ิ้นเวลารบัเง ินให้เจ้าหน้าที่ผู ้ม ีหน้าที่
จดัเก็บหรอืรบัช าระเงนิ น าเงนิทีไ่ดร้บัพรอ้มส าเนา
ใบเสร็จรบัเงนิ และเอกสารอื่นที่จดัเก็บในวนัน ัน้
ท ัง้หมด สง่ตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเงนิขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ เพือ่น าเงนิฝากธนาคาร กรณีทีน่ าเงนิ
ฝากไมท่นัใหเ้ก็บรกัษาไวใ้นตูน้ริภยั” 



 มาตรา 85 การกระท าผดิวนิยัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้เป็น
ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 (7) ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่
ปฏบิตัติามมาตรา 82 หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83 อนัเป็น
เหตใุหเ้สยีหายแกร่าชการอยา่งรา้ยแรง  

   พระราชบญัญตัขิา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 มาตรา 82  ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งกระท าการอนั

เป็นขอ้ปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้
  (2) ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบของทางราชการ มตขิองคณะรฐัมนตร ีนโยบายของ
รฐับาล และปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

 มาตรา 84 ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดไมป่ฏบิตัติาม
ขอ้ปฏบิตัติามมาตรา 81 และมาตรา 82 หรอืฝ่าฝืนขอ้หา้มตาม
มาตรา 83 ผูน้ ัน้เป็นผูก้ระท าผดิวนิยั  



   พระราชบญัญตัขิา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 

 มาตรา 85 การกระท าผดิวนิยัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 (1) ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการโดยมิ
ชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด  
หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการโดยทจุรติ 

  มาตรา 97 ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง ขา้ราชการพลเรอืน
สามญัผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงใหล้งโทษปลดออกหรอื
ไลอ่อกตามความรา้ยแรงแหง่กรณี ถา้มเีหตอุนัควรลดหยอ่น 
จะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษก็ได ้แตห่า้มมใิหล้ดโทษ
ลงต า่กวา่ปลดออก 



ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่700/2490 

      ศาลฎกีาไดว้างหลกัถงึความหมายของเจา้พนกังานไวว้า่
หมายถงึ ผูไ้ดร้บัการแตง่ต ัง้โดยทางการของรฐัไทยใหป้ฏบิตั ิ
ราชการของรฐัไทย จากค าพพิากษานีจ้งึบอกไดว้่าการทีจ่ะ
เป็นเจา้พนกังานไดน้ ัน้ ตอ้งมหีลกั 2 ประการ คอื 
 1. ตอ้งมกีารแต่งต ัง้โดยผูม้อี านาจบรรจุแต่งต ัง้ของ
หนว่ยงาน 
 2. เป็นการแตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตัริาชการของหนว่ยงาน 



การทจุรติ (Corruption) กบั การขดักนัซึง่
ผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

Corruption 
Conflict of 
Interests 

เจา้หนา้ทีม่บีทบาทเดยีว เจา้หนา้ทีม่ ี2 บทบาท 

มสีว่นไดเ้สยี
โดยตรง 

มสีว่นได้
สว่นเสยี
โดยออ้ม 



กรณีตวัอยา่งคอรร์ปัช ัน่ 

Corruption 
Conflict of 
Interests 

- จนท. เรยีกสนิบน
จากนกัธุรกจิ/
ประชาชนทีท่ าผดิ
กฎหมาย เพือ่ไมใ่ห้
ถกูจบั 

- จนท. รบัสนิบน
จากการก าหนด 
สเปคใหบ้รษิทัแหง่
หนึง่ชนะประมลู 



กรณีตวัอยา่งคอรร์ปัช ัน่ทีเ่กดิจาก 
COI 

- นายกเทศมนตรกี าหนด
สเปคใหบ้รษิทักอ่สรา้งของ
ตนชนะการประกวดงาน
กอ่สรา้งในเทศบาลทีต่น
บรหิาร 

- ขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญช่ว่ย
ใหบ้รษิทัไมถ่กูลงโทษจาก
ความผดิขอ้หาหนภีาษี
เพราะเป็นบรษิทัของภรรยา 

Corruption + COI 



กรณีตวัอยา่ง COI แบบแทจ้รงิ 
- บรษิทักอ่สรา้งของ
นายกเทศมนตรชีนะการ
ประมลูงาน ในเทศบาลที่
นายกฯบรหิาร แตก่าร
ประมลูเป็นไปอยา่งเทีย่ง
ธรรมและโปรง่ใส 

- อธบิดกีรมก ากบัธรุกจิ
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พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2542  

หมวด 9   
การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม 

       มาตรา 100 หา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดด าเนนิกจิการ

ดงัตอ่ไปนี ้

       (1) เป็นคูส่ญัญาหรอืมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบั
หนว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมีอ านาจก ากบั ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรอืด าเนนิคด ี

       (2) เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัที่
เขา้เป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่มอี านาจก ากบั 
ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอืด าเนนิคด ี



      (3) รบัสมัปทานหรอืคงถอืไวซ้ึง่สมัปทานจากรฐั หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ 
หรือเข้าเป็นคู่สญัญากบัรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่อนัมลีกัษณะเป็นการ
ผูกขาดตดัตอน ท ัง้นี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืเป็น
หุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรอื
เขา้เป็นคูส่ญัญาในลกัษณะดงักลา่ว 

      (4)  เขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา 
ตวัแทนพนกังานหรอืลูกจา้งในธุรกจิของเอกชนซึง่อยูภ่ายใต้
การก ากบั ดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบของหนว่ยงานของรฐัที่
เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้สงักดัอยู่หรอืปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะเป็น
เจา้หนา้ทีข่องรฐั ซึง่โดยสภาพของผลประโยชนข์องธรุกจิของ
เอกชนน ัน้อาจขดัหรอืแยง้ตอ่ประโยชนส์ว่นรวม หรอืประโยชน์
ทางราชการ หรอืกระทบต่อความมอีสิระในการปฏบิตัหินา้ที่
ของรฐัผูน้ ัน้ 



      เจา้หนา้ทีข่องรฐัต าแหน่งใดทีต่อ้งหา้มมใิหด้ าเนนิกจิการ
ตามวรรคหนึง่ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

      ใหน้ าบทบญัญตัติามวรรคหนึง่มาใชบ้งัคบักบัคู่สมรสของ
เจา้หนา้ทีข่องรฐัตามวรรคสอง โดยใหถ้อืวา่การด าเนนิกจิการ
ของคูส่มรสดงักลา่ว เป็นการด าเนนิกจิการของเจา้หนา้ทีข่อง
รฐั 



การมสีว่นไดเ้สยีของผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

        พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  ไดก้ าหนดให้
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
เลขานกุารผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และทีป่รกึษาของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
ดอ้งไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มใน
สญัญาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น ัน้เป็นคูส่ญัญา หรอืใน
กจิการทีก่ระท าแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น ัน้ หรอืทีอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่น ัน้จะกระท า หากผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอื
สมาชกิทอ้งถิน่ผูใ้ดเขา้ไปเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วก็จะท าให้
สมาชกิภาพของผูน้ ัน้ส ิน้สดุลง 



       กรณีตวัอยา่งการมสีว่นไดเ้สยี  นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบล A   ไดใ้ชก้ลอบุายหลอกลวงไมใ่หผู้ ้
เสนอราคารายอืน่เขา้เสนอราคาแขง่ขนักบั หจก. B  
เป็นผลท าให ้หจก. B เป็นผูช้นะในการประกวดราคา 
ซึง่ขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ หจก. B น ัน้ เป็นของนาย C 
และพวก โดยนายกเทศมนตรตี าบล A  ไดท้ าความ    
ตกลงกบันาย C และพวก  เพือ่แบง่ผลประโยชนจ์าก
การเขา้ท าสญัญาดงักลา่ว 



       กรณีตวัอยา่งการมสีว่นไดเ้สยี    นายก อบต. ก. 
ไดใ้ชอ้ านาจในต าแหนง่บบีบงัคบัไมใ่หผู้เ้สนอราคา
รายอืน่ เขา้เสนอราคาแขง่ขนักบั หจก. ข. ซึง่มบีตุร
ของตนเองเป็นผูจ้ดัการอยู ่เพือ่ให ้หจก. ข. ชนะการ
ประกวดราคา จนกระท ัง่ หจก. ข. ชนะการประกวด
ราคาและไดเ้ขา้ท าสญัญากบั อบต. ก. 



ประมวลกฎหมายอาญา  

       มาตรา 152  ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มหีนา้ทีจ่ดัการ
หรอืดแูลกจิการใด เขา้มสีว่นไดเ้สยีเพือ่ประโยชน์
ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่อนัเนือ่งดว้ยกจิการน ัน้       
ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แตห่นึง่ปีถงึสบิปี และปรบั 
ต ัง้แตส่องพนับาทถงึสองหมืน่บาท 

        



           บนัทกึส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  เร ือ่งเสร็จที ่605/2545  

เร ือ่งการเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีของสมาชกิสภาเทศบาลในสญัญาทีเ่ทศบาลเป็น
คูส่ญัญา (กรณีเทศบาลต าบลวงัสะพุง) สรุปไดว้า่  การพจิารณาวา่ สมาชกิ
ผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาหรอืไมน่ ัน้  นอกจากจะพจิารณาวา่ในการปฏบิตั ิ
ตามสญัญาน ัน้ สมาชกิผูน้ ัน้ไดป้ระโยชนโ์ดยตรงหรอืไมแ่ลว้ ยงัตอ้งพจิารณา
วา่สมาชกิผูน้ ัน้มคีวามสมัพนัธก์บัคูส่ญัญา ในลกัษณะทีจ่ะสง่ผลดหีรอืผลเสยี
ต่อตนเองในทางออ้ม อนัจะไดช้ื่อว่ามสี่วนไดเ้สยีในทางออ้มหรอืไม่ ซึ่ง
ความสมัพนัธท์ ีม่อียูน่ ัน้ อาจจะเป็น 

       - ความสมัพนัธใ์นเชงิบรหิาร โดยเป็นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ตวัแทน
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจในการด าเนนิงานในกจิการของบุคคลธรรมดาหรอื
ของนติบิคุคลทีม่กีารกระท ากบัเทศบาล หรอื 

       - ความสมัพนัธใ์นเชงิทนุ  โดยเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น ผูเ้ป็นหุน้สว่นใน
หา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ ากดัซึง่สามารถครอบง าการจดัการ
บรษิทัได ้ หรอื 

      - ความสมัพนัธใ์นระหวา่งบุคคล  ซึง่กฎหมายบญัญตัใิหม้หีนา้ทีอุ่ปการะ
เลีย้งดตูอ่กนั เชน่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสามภีรรยาหรอืความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บดิามารดากบับตุร ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 

หลกัและแนวทางในการวนิจิฉยัของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา 



           บนัทกึส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  เร ือ่งเสร็จที ่291/2551 

เร ือ่ง การมีส่วนไดเ้สยีของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในสญัญาที่
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเป็นคูส่ญัญา คณะกรรมการกฤษฎกีา (ทีป่ระชุม
รว่มกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่1 และคณะที ่2 ) มคีวามเห็นสรุปไดว้่า        
การทีม่าตรา 44/3 (3) แหง่ พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  ไดก้ าหนดหา้มมใิหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
กระท าการเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญาทีอ่งคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัน ัน้เป็นคู่สญัญา หรอืในกจิการทีก่ระท าใหแ้ก่องคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัน ัน้  หรอืทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจะกระท า  ก็โดยมี
วตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหน้ายก อบจ. ปฏบิตัหินา้ทีใ่นขณะด ารงต าแหนง่ดว้ยความ
ซือ่สตัยส์ุจรติและรกัษาผลประโยชนข์อง อบจ. เป็นส าคญั โดยนายก อบจ.
ตอ้งไม่มสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบั อบจ.ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
ฉะน ัน้  หากมขีอ้เท็จจรงิหรอืมพีฤตกิารณ์ใดๆก็ตามทีพ่จิารณาไดว้่านายก 
อบจ. มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิผลประโยชนจ์ากสญัญาของ อบจ. หรอืกระท ากบั 
อบจ. ไม่ว่าจะโดยผลของการปฏบิตัติามสญัญาน ัน้หรอืความสมัพนัธก์บั
คูส่ญัญาในลกัษณะทีจ่ะสง่ผลดหีรอืผลเสยีตอ่ตนในทางใดแลว้  ก็ยอ่มถอืวา่
เป็นการตอ้งหา้มตามบทบญัญตัดิงักลา่ว 

 

หลกัและแนวทางในการวนิจิฉยัของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา 



           ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ .527/2547          

คดหีมายเลขแดงที ่อ.327/2550  สรุปไดว้า่ นางสุดใจ  เคา้โคน  เมือ่คร ัง้
ด ารงต าแหนง่นายกเทศมนตรตี าบลสงูเมน่ ไดท้ าสญัญาซือ้ขายนมกบับรษิทั 
ส.ซุปเปอรม์าเก็ต จ ากดั โดยบรษิทัดงักล่าวมบีุตรสาวของนายกเทศมนตรี
ต าบลสูงเมน่ เป็นกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ผวจ.แพรไ่ดด้ าเนนิการสอบสวน
และวนิจิฉยัวา่ นางสดุใจ  เคา้โคน เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในทางตรงหรอืทางออ้ม
ในสญัญาทีเ่ทศบาลต าบลสูงเม่นเป็นคู่สญัญากบับรษิทั ส.ซุปเปอรม์าเก็ต 
จ ากดั เป็นการกระท าตอ้งหา้มตามมาตรา 18 ทว ิแห่ง พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ.2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  ซึง่ศาลปกครองสงูสดุเห็นวา่ การทีก่ฎหมาย
บญัญตัวิ่านายกเทศมนตรตีอ้งไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อมในสญัญาที่เทศบาลเป็นคู่สญัญา หรือในกจิการที่กระท าให้แก่
เทศบาลหรอืทีเ่ทศบาลจะกระท าน ัน้ กฎหมายมเีจตนารมณ์เพือ่หา้มมใิห้
เจา้หนา้ทีข่องรฐัใชฐ้านะทีต่นเป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐัสรา้งประโยชนโ์ดยเบยีด
บงัหรอืคุกคามผลประโยชนข์องสว่นรวมหรอืประโยชนข์องรฐั การพจิารณา
ว่าเป็นผู ้ม ีส่วนได้เสียหรือไม่จ าเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและ
พฤตกิารณ์เป็นกรณีๆไป 

 

หลกัและแนวทางในการวนิจิฉยัของ       
ศาลปกครองสงูสดุ 



  ดงัน ัน้  การท าสญัญาของเทศบาลต าบลสูงเมน่กบับรษิทั ส.ซุปเปอรม์าเก็ต 
จ ากดั  ดงักลา่ว  สบืเนือ่งมาจากโครงการถา่ยโอนงบประมาณกจิกรรมจดัซือ้
วสัดกุารศกึษา อาหารกลางวนั และอาหารเสรมิ (นม) ปีงบประมาณ 2544 ที่
ใหจ้ดัซือ้นมพรอ้มดืม่จากผูป้ระกอบการแปรรูปนมทีม่สีทิธจิ าหนา่ยนมพรอ้ม
ดืม่ตามทีก่รมปศุสตัวก์ าหนดตามบญัชรีายชือ่ผูป้ระกอบการ รายละเอยีด
เงือ่นไขและราคากลางตามหนงัสอืกรมการปกครอง ลงวนัที ่10 เมษายน 
2544   เมือ่ไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิหรอืพฤตกิารณ์สว่นใดทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ 
นายกเทศมนตรตี าบลสูงเมน่ใชโ้อกาสในฐานะทีต่นเป็นผูด้ ารงต าแหนง่สรา้ง
ประโยชนแ์กต่น โดยเบยีดบงัหรอืคกุคามประโยชนส์ว่นรวมหรอืประโยชนข์อง
รฐัอนัมลีกัษณะเป็นผูก้ระท าการอนัเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีตามนยัมาตรา 18 ทว ิ
แหง่ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  จงึถอืไมไ่ดว้า่ นางสดุใจ  
เคา้โคน  กระท าตนเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ในสญัญาที่
เทศบาลต าบลสงูเมน่เป็นคูส่ญัญาแตอ่ยา่งใด 



องคป์ระกอบของการฮ ัว้ 

1. มกีารลวงให้
เชือ่วา่มกีาร
แขง่ขนักนัจรงิ 
 

 
 

2. มกีาร
จา่ยเงนิ  หรอื
ทรพัยส์นิหรอื  

ประโยชนอ์ืน่ใด  
ตอบแทน 

 

 
 

3. ท าใหร้าคา
สงูกวา่ปกต ิ
 



ลกัษณะของการกระท าผดิตาม พ.ร.บ. ฮ ัว้  

มกีารลวง 
มกีารจา่ยเงนิ ฯลฯ 

ตอบแทน 
ท าใหร้าคาสูงกวา่

ปกต ิ

2. ผูใ้ห ้ขอให ้หรอืรบัวา่จะให ้
ผูเ้รยีก รบั หรอืยอมจะรบั 

1.ผูต้กลงรว่มกนั หรอืเป็นคนกลาง 
ชกัชวน เพือ่ทีจ่ะใหป้ระโยชนแ์ก ่
ผูใ้ดผูห้นึง่เป็นผูม้สีทิธทิ าสญัญา 
กบัหนว่ยงานของรฐั 

3. ขม่ขนืใจโดยใชก้ าลงั 
ประทษุรา้ย หรอืขูเ่ข็ญ 
ดว้ยประการใด ๆ 

7. เจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั 
การเสนอราคา ผูอ้นมุตั ิผูพ้จิารณา  
รู ้หรอืควรรู ้แตไ่มย่กเลกิ 

8. เจา้หนา้ทีผู่อ้อกแบบ ก าหนด 
ราคา เงือ่นไข ผลประโยชน ์
ตอบแทน เพือ่ชว่ยเหลอื/กดีกนั  

6.กรณีทีน่ติบิคุคลเป็นผูก้ระท าผดิ 
ใหถ้อืวา่ หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร เป็นตวัการรว่ม 

4. ใชอ้บุายหลอกลวง  

หรอืกระท าการโดยวธิอี ืน่ใด  

5. เสนอราคาต า่มากเกนิกวา่ปกต ิหรอืเสนอ 
ผลประโยชนต์อบแทนสงูกวา่ความเป็นจรงิ 
ตามสทิธทิ ีจ่ะไดร้บั 

9. เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงาน 
กระท าการใดๆ เพือ่เอือ้อ านวย 
แกผู่เ้สนอราคา ใหเ้ป็นผูม้สีทิธ ิ
ท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั 

10.ผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง หรอืกรรมการ  
หรอือนุกรรมการ ซึง่มใิชเ่ป็นเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงาน 
ของรฐั กระท าการใดๆ แกเ่จา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
กบัการเสนอราคา ผูอ้นมุตั ิผูพ้จิารณา เพือ่จงูใจหรอืท าให ้
จ ายอมตอ้งยอมรบัการเสนอราคา 



              มาตรา 4 ผูใ้ดตกลงร่วมกนัในการเสนอราคา เพือ่วตัถุประสงค ์    
ทีจ่ะใหป้ระโยชนแ์กผู่ใ้ดผูห้นึง่เป็นผูม้สีทิธทิ าสญัญากบัหนว่ยงาน
ของรฐั โดยหลกีเลีย่งการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืโดย
การกดีกนัมใิหม้กีารเสนอสนิคา้หรอืบรกิารอืน่ตอ่หน่วยงานของ
รฐั หรอืโดยการเอาเปรยีบแกห่น่วยงานของรฐัอนัมใิช่เป็นไปใน
ทางการประกอบธุรกจิปกต ิตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แตห่นึง่ปีถงึ
สามปี และปรบัรอ้ยละหา้สบิของจ านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคา
สูงสุดในระหวา่งผูร้ว่มกระท าความผดิน ัน้ หรอืของจ านวนเงนิทีม่ ี
การท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
          ผูใ้ดเป็นธุระในการชกัชวนใหผู้อ้ ืน่รว่มตกลงกนัในการกระท า
ความผดิตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นวรรคหนึง่ ผูน้ ัน้ตอ้งระวางโทษตามวรรค 

 หนึง่     
 
 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิ          
เกีย่วกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั 

พ.ศ. 2542 



                มีการตกลงร่วมกนัในการเสนอราคา หรือการเป็นธุระ           
(คนกลาง)ในการชกัชวนใหผู้อ้ ืน่รว่มตกลงดว้ย  

  1. โดยหลกีเลีย่งการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   

  2. โดยการกดีกนัมใิหม้กีารเสนอสนิคา้หรอืบรกิารอืน่      
ตอ่หนว่ยงานของรฐั 

  3. โดยการเอาเปรยีบแกห่น่วยงานของรฐัอนัมใิช่เป็นไป  
ในทางการประกอบธรุกจิปกต ิ

  เพือ่วตัถุประสงคท์ีจ่ะใหป้ระโยชนแ์ก่ผูใ้ดผูห้นึง่เป็นผูม้สีทิธ ิ
ท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั 

 
 

 

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 4 



                   มาตรา 5 ผูใ้ดให ้ขอให ้หรอืรบัวา่จะใหเ้งนิหรอืทรพัยส์นิหรอื
ประโยชนอ์ืน่ใดแก่ผูอ้ ืน่เพือ่ประโยชนใ์นการเสนอราคา โดยมี
วตัถุประสงคท์ีจ่ะจูงใจใหผู้น้ ัน้รว่มด าเนนิการใด ๆ อนัเป็นการให้
ประโยชนแ์กผู่ใ้ดผูห้นึง่เป็นผูม้สีทิธทิ าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั 
หรอืเพือ่จงูใจใหผู้น้ ัน้ท าการเสนอราคาสูงหรอืต า่จนเห็นไดช้ดัวา่
ไมเ่ป็นไปตามลกัษณะสนิคา้ บรกิาร หรอืสทิธทิ ีจ่ะไดร้บั หรอืเพือ่
จงูใจใหผู้น้ ัน้ไมเ่ขา้รว่มในการเสนอราคาหรอืถอนการเสนอราคา 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่หนึง่ปีถงึหา้ปี และปรบัรอ้ยละหา้สบิ
ของจ านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผูร้่วมกระท า
ความผดิน ัน้หรอืของจ านวนเงนิทีม่กีารท าสญัญากบัหน่วยงาน
ของรฐัแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

         ผูใ้ดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์
อืน่ใด เพือ่กระท าการตามวรรคหนึง่ ใหถ้อืว่าเป็นผูร้่วมกระท า
ความผดิดว้ย 

 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอ
ราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2542 



                ผูใ้ห ้ขอให ้หรอืรบัวา่จะใหเ้งนิหรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์
อืน่ใด รวมถงึผูเ้รยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิหรอื
ประโยชนอ์ืน่ใด 

  1. เพือ่ประโยชนใ์นการเสนอราคา โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะ
จงูใจใหผู้น้ ัน้รว่มด าเนนิการใด ๆ อนัเป็นการใหป้ระโยชนแ์กผู่ใ้ด
ผูห้นึง่เป็นผูม้สีทิธทิ าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั  

  2. เพือ่จูงใจใหผู้น้ ัน้ท าการเสนอราคาสูงหรอืต า่จนเห็นได้
ชดัวา่ไมเ่ป็นไปตามลกัษณะสนิคา้ บรกิาร หรอืสทิธทิ ีจ่ะไดร้บั  

  3. เพือ่จูงใจใหผู้น้ ัน้ไมเ่ขา้รว่มในการเสนอราคาหรอืถอน
การเสนอราคา  

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 5 



            มาตรา 6 ผูใ้ดข่มขนืใจผูอ้ ืน่ใหจ้ ายอมร่วมด าเนนิการใด ๆ      
ในการเสนอราคาหรอืไมเ่ขา้รว่มในการเสนอราคา หรอืถอนการ
เสนอราคา หรอืตอ้งท าการเสนอราคาตามทีก่ าหนด โดยใชก้ าลงั
ประทุษรา้ยหรอืขูเ่ข็ญดว้ยประการใด ๆ ใหก้ลวัวา่จะเกดิอนัตราย
ตอ่ชวีติ รา่งกาย เสรภีาพ ชือ่เสยีง หรอืทรพัยส์นิของผูถู้กขูเ่ข็ญ
หรอืบุคคลทีส่าม จนผูถู้กขม่ขนืใจยอมเช่นวา่น ัน้ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกต ัง้แตห่า้ปีถงึสบิปี และปรบัรอ้ยละหา้สบิของจ านวนเงนิทีม่ ี
การเสนอราคาสูงสดุในระหวา่งผูร้ว่มกระท าความผดิน ัน้ หรอืของ
จ านวนเงนิทีม่กีารท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัแลว้แตจ่ านวนใด 
 จะสงูกวา่ 
  
  
 
 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอ
ราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2542 



                มกีารข่มขนืใจโดยใช้ก าลงัประทุษรา้ย หรอืขู่เข็ญดว้ย
ประการใด ๆ เพือ่ 

  1. ใหจ้ ายอมรว่มด าเนนิการใด ๆ ในการเสนอราคา 

  2. ใหไ้มเ่ขา้รว่มในการเสนอราคา  

  3. ใหถ้อนการเสนอราคา 

  4. ใหท้ าการเสนอราคาตามทีก่ าหนด  

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 6 



            มาตรา 7 ผูใ้ดใชอ้บุายหลอกลวงหรอืกระท าการโดยวธิอี ืน่ใด
เป็นเหตใุหผู้อ้ ืน่ไมม่โีอกาสเขา้ท าการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรมหรอื
ใหม้กีารเสนอราคาโดยหลงผดิ ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แตห่นึง่ปีถงึ
หา้ปี และปรบัรอ้ยละหา้สบิของจ านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคาสูงสุด
ระหว่างผูร้่วมกระท าความผดิน ัน้ หรอืของจ านวนเงนิทีม่กีารท า
สญัญากบัหนว่ยงานของรฐัแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอ
ราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2542 



                มกีารใชอ้บุายหลอกลวงหรอืกระท าการโดยวธิอี ืน่ใด เพือ่ 

  1. ใหผู้อ้ ืน่ไมม่โีอกาสเขา้ท าการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม 

  2. ใหเ้สนอราคาโดยหลงผดิ 

   

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 7 



        มาตรา 8 ผูใ้ดโดยทุจรติท าการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐัโดยรูว้า่
ราคาทีเ่สนอน ัน้ต ่ามากเกนิกว่าปกตจินเห็นไดช้ดัว่าไม่เป็นไปตามลกัษณะ
สนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเสนอผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั    
สงูกวา่ความเป็นจรงิตามสทิธทิ ีจ่ะไดร้บั โดยมวีตัถปุระสงคเ์ป็นการกดีกนัการ
แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมและการกระท าเช่นวา่น ัน้ เป็นเหตุใหไ้มส่ามารถ
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาได ้ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แตห่นึง่ปีถงึสามปี 
และปรบัรอ้ยละหา้สบิของจ านวนเงนิทีม่กีารเสนอราคา หรอืของจ านวนเงนิที ่
 มีก ารท าส ัญญาก ับหน่ วยงานของร ัฐแล้ว แต่จ านวนใดจะสู งกว่ า 
         ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาไดต้ามวรรคหนึง่    
เป็นเหตุใหห้นว่ยงานของรฐัตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ในการด าเนนิการ
ใหแ้ลว้เสร็จตามวตัถปุระสงคข์องสญัญาดงักลา่ว  ผูก้ระท าผดิตอ้งชดใช ้
 คา่ใชจ้า่ย ใหแ้กห่นว่ยงานของรฐัน ัน้ดว้ย 
         ในการพจิารณาคดคีวามผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั 
ถา้มกีารรอ้งขอ ใหศ้าลพจิารณาก าหนดคา่ใชจ้า่ยทีร่ฐัตอ้งรบัภาระเพิม่ข ึน้
ใหแ้กห่นว่ยงานของรฐัตามวรรคสองดว้ย 
 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอ
ราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2542 



               มกีารทุจรติในการเสนอราคา เพือ่เป็นการกดีกนัการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมและเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง
ตามสญัญาได ้

        1. โดยเสนอราคาต า่มากเกนิกวา่ปกตจินเห็นไดช้ดัวา่ไมเ่ป็นไป
ตามลกัษณะสนิคา้หรอืบรกิาร 

        2. โดยเสนอผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั       
สงูกวา่ความเป็นจรงิตามสทิธทิ ีจ่ะไดร้บั  

   

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 8 



        มาตรา 9 ในกรณีที่การกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตันิีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชนข์องนติบิุคคลใด 
ใหถ้อืวา่หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร
หรือผู ้ม ีอ านาจในการด า เนินงานในกิจการของ         
นติบิุคคลน ัน้ หรอืผูซ้ ึง่รบัผดิชอบในการด าเนนิงาน
ของนติบิุคคลในเรือ่งน ัน้ เป็นตวัการรว่มในการกระท า
ความผดิดว้ย เวน้แตจ่ะพสิูจนไ์ดว้า่ตนมไิดม้สีว่นรูเ้ห็น
ในการกระท าความผดิน ัน้ 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั
การเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั       

พ.ศ. 2542 



       กรณีทีน่ติบิุคคลเป็นผูก้ระท าผดิ ใหถ้อืว่าบุคคลดงัต่อไปนี ้
เป็นตวัการรว่มในการกระท าความผดิดว้ย เวน้แตจ่ะพสิูจนไ์ดว้า่
ตนมไิดม้สีว่นรูเ้ห็นในการกระท าความผดิ 

        1. หุน้สว่นผูจ้ดัการ 

        2. กรรมการผูจ้ดัการ 

        3. ผูบ้รหิาร 

   

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 9 



        มาตรา 10 เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของรฐัผูใ้ดซึง่มี
อ านาจหรอืหนา้ทีใ่นการอนุมตั ิการพจิารณาหรอืการ
ด าเนนิการใด ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเสนอราคาคร ัง้ใด    
รูห้รอืมพีฤตกิารณ์ปรากฏแจง้ชดัวา่ควรรูว้า่การเสนอ
ร า ค า ใ น ค ร ั้ง น ั้น มีก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิด ต า ม
พระราชบญัญตันิี ้ละเวน้ไม่ด าเนนิการเพือ่ใหม้กีาร
ยกเลกิการด าเนนิการเกีย่วกบัการเสนอราคาในคร ัง้น ัน้ 
มคีวามผดิฐานกระท าความผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ที ่ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่หนึง่ปีถงึสบิปี และปรบัต ัง้แต่
สองหมืน่บาทถงึสองแสนบาท 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั
การเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั       

พ.ศ. 2542 



        เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของรฐัอนัประกอบดว้ย 

        1. เจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเสนอราคา 

        2. ผูอ้นมุตั ิ

        3. ผูพ้จิารณา 

         รู ้หรอืควรรู ้แตไ่มย่กเลกิการด าเนนิการเกีย่วกบัการเสนอราคา 

   

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 10 



              มาตรา 11 เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของรฐัผูใ้ด หรอืผูไ้ดร้บั

มอบหมายจากหนว่ยงานของรฐัผูใ้ด โดยทจุรติท าการออกแบบ 
ก าหนดราคา ก าหนดเงือ่นไข หรอืก าหนดผลประโยชนต์อบ
แทน อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุง่หมายมใิหม้กีาร
แขง่ขนัในการเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม หรอืเพือ่ชว่ยเหลอืใหผู้ ้
เสนอราคารายใดไดม้สีทิธเิขา้ท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐั
โดยไมเ่ป็นธรรม หรอืเพือ่กดีกนัผูเ้สนอราคารายใดมใิหม้โีอกาส
เขา้แข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ตอ้งระวางโทษ
จ าคกุต ัง้แตห่า้ปีถงึยีส่บิปี  หรอืจ าคกุตลอดชวีติ  และปรบัต ัง้แต ่
 หนึง่แสนบาทถงึสีแ่สนบาท 

 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั
การเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั       

พ.ศ. 2542 



        เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของรฐัทีม่หีนา้ทีอ่อกแบบ ก าหนด
ราคา ก าหนดเงือ่นไข หรอืก าหนดผลประโยชนต์อบแทน หรอื
เจา้หนา้ทีท่ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ทีด่งักล่าว กระท าการ
ทจุรติ 

        1. เพื่อช่วยเหลือให้ผู ้เสนอราคารายใดได้มีส ิทธเิข้าท า
สญัญากบัหนว่ยงานของรฐัโดยไมเ่ป็นธรรม  

        2. เพือ่กดีกนัผูเ้สนอราคารายใดมใิหม้โีอกาสเขา้แขง่ขนัใน
การเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม  

   

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 11 



             มาตรา 12 เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของรฐัผูใ้ด
กระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้หรอืกระท าการ
ใด ๆ โดยมุ่งหมายมใิหม้กีารแข่งขนัราคาอย่างเป็น
ธรรม เพือ่เอือ้อ านวยแกผู่เ้ขา้ท าการเสนอราคารายใด
ให้เ ป็นผู ้ม ีส ิทธิท าส ัญญาก ับหน่วยงานของร ัฐ              
มคีวามผดิฐานกระท าผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ที ่ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกต ัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ 
แ ล ะ ป ร ับ ต ั้ง แ ต่ ห นึ่ ง แ ส น บ า ท ถึ ง สี่ แ ส น บ า ท 

  

 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั
การเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั       

พ.ศ. 2542 



        เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของรฐักระท าการใด ๆมใิหม้กีาร
แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

         เพือ่เอือ้อ านวยแกผู่เ้ขา้ท าการเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูม้ ี
สทิธทิ าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั    

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 12 



            มาตรา 13  ผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือ

กรรมการหรอือนุกรรมการในหน่วยงานของรฐั ซึง่มใิช่เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรฐัผู ้ใด กระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตัินี้ หรือกระท าการใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรฐัซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมตั ิ การ
พจิารณา หรอืการด าเนนิการใด ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเสนอราคา
เพือ่จูงใจหรอืท าใหจ้ ายอมตอ้งยอมรบัการเสนอราคาทีม่กีาร
กระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ ใหถ้อืว่าผูน้ ัน้กระท า
ความผดิฐานกระท าผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ที ่ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ต ัง้แต่เจ็ดปีถงึยีส่บิปี   หรอืจ าคุกตลอดชวีติ  และปรบัต ัง้แต่ 
 หนึง่แสนสีห่มืน่บาทถงึสีแ่สนบาท 
  
    

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบั
การเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั       

พ.ศ. 2542 



        ผู ้ด ารงต าแหน่งทางการ เมือง  หรือกรรมการ  หรือ
อนกุรรมการ ซึง่มใิชเ่ป็นเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของรฐั 

        กระท าการใด ๆ ตอ่เจา้หนา้ทีซ่ ึง่มอี านาจหรอืหนา้ทีใ่นการ
อนมุตั ิการพจิารณา หรอืการด าเนนิการใด ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ
เสนอราคาเพือ่จงูใจหรอืท าใหจ้ ายอมตอ้งยอมรบัการเสนอราคา 

            

พฤตกิารณ์ตามมาตรา 13 



การรบัเร ือ่งเขา้สูก่ารไตส่วนขอ้เท็จจรงิ 
                        (มาตรา 23) 

 
เมือ่ไดร้บัการ  
กลา่วหาตาม 
มาตรา 24 
(มาตรา 23(1)) 

 
เมือ่มเีหตอุนัควร 
สงสยัสงสยัวา่ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ผูใ้ดกระท าการทจุรติ 
ในภาครฐั 
(มาตรา 23(2)) 

 
เมือ่ไดร้บัเร ือ่ง 
จากพนกังาน 
สอบสวน 
ตามมาตรา 30  
(มาตรา 23(3)) 

 

เมือ่ไดร้บัเร ือ่งจาก 
คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพือ่
ด าเนนิการไตส่วน
ขอ้เท็จจรงิ     
(มาตรา 23(4)) 

 

ดว้ยวาจา 

เป็นหนงัสอื 

- เจา้หนา้ทีบ่นัทกึค ากลา่วหา 

- ผูก้ลา่วหาลงลายมอืชือ่ 

- ไมเ่ปิดเผยตน หา้มเจา้หนา้ทีเ่ปิดเผย 

- ผูก้ลา่วหาลงชือ่และทีอ่ยู ่

- หากไมล่งชือ่ตอ้งระบพุฤตกิารณ์และพยานหลกัฐาน 

  เบือ้งตน้ 



การป้องกนัการทจุรติในภาครฐั 

 1.  การปลกุจติส านกึและสรา้งความ
ตระหนกัรู ้

 2.  การสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแหง่ความโปรง่ใส 

 3.  การปราบปรามทีจ่รงิจงัและการ
ลงโทษทีเ่ขม้งวด 



ถาม-ตอบ 
และการแลกเปลีย่น

ความคดิเห็น 



โปรดแจง้ 

 พบเห็นเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
กระท าการทจุรติในภาครฐั 

1. โทรศพัทส์ายดว่น 1206 

2. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
(ส านกังาน ป.ป.ท.)อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ 
ถนนแจง้วฒันะ อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรุ ี11120 

3. ส านกังาน ปปท. เขต 3 เลขที ่118 
หมูท่ ี ่10 ถนนมติรภาพ ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 30280 
โทรศพัท ์0 4446 5054  



การป้องกนัการทจุรติในองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

 1.ครอบครวัชว่ยกนัปลกูฝงัเร ือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ 

 2.สถานศกึษาชว่ยกนัสง่เสรมิเร ือ่งความซือ่สตัย ์    
เร ือ่งคณุธรรม และเรือ่งการมสีว่นรว่ม 

 3.หนว่ยงานภาครฐัใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
และหลกัธรรมาภบิาลในการท างานใหเ้ป็นวฒันธรรม
ขององคก์ร 

 4.เครอืขา่ยตา่งๆในสงัคมชว่ยกนัเฝ้าตดิตาม ตรวจสอบ
และแจง้ขอ้มลู/เบาะแสการทจุรติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกดิ
ความตระหนกัวา่ “อยา่ท าทจุรติ มคีนจอ้งมองอยู”่ 
  


