
ประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 2 ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
          

          มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ี ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง
ทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท 
หมายเหตุมาตรา 147 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 
          

มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ
เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท หรือประหารชีวิต  
หมายเหตุมาตรา 148 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด ในต าแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบ
ด้วยหน้าท่ีต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต  
หมายเหตุมาตรา 149 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งโดย
เห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตน ได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าพนักงานในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุก ตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
หมายเหตุมาตรา 150 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการหรือ รักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจ
ในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท  
หมายเหตุมาตรา 151 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 



มาตรา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
หมายเหตุมาตรา 152 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ. 2502 

มาตรา 153 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีจ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าท่ีควรจ่ายเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบป ีและปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท  
หมายเหตุมาตรา 153 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 154 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีหรือแสดงว่าตนมีหน้าท่ี เรียกเก็บหรือตรวจสอบ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด โดย ทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้นหรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสีย ภาษีอากร 
หรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกว่าท่ีจะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
หมายเหตุมาตรา 154 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 155 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆ เพื่อเรียก
เก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น 
เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าท่ีจะต้องเสีย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
หมายเหตุมาตรา 155 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 156 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะน า 
หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการ
เท็จในบัญชี แก้ไขบัญชีหรือซ่อนเร้น หรือท าหลักฐาน ในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษี
อากร หรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าท่ีจะต้องเสียต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
หมายเหตุมาตรา 156 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดยทุจริต ต้องระวางโทษ



จ าคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 
หมายเหตุมาตรา 157 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. พ.ศ.2502 

มาตรา 158 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ท าให้เสียหาย ท าลายซ่อน เร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญ
หายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารใดเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะปกครองหรือรักษาไว้ 
หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นส่ี
พันบาท 

มาตรา 159 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีดูแล รักษาทรัพย์ หรือเอกสารใด กระท าการอัน
มิชอบด้วยหน้าท่ี โดยถอน ท าให้ เสียหายท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่น
กระท า เช่นนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมาย ไว้ท่ีทรัพย์หรือ
เอกสารนัน้ในการปฏิบัติตามหน้าท่ี เพื่อเป็นหลักฐาน ในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 160 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ดวงตรา หรือรอยตราของราชการ
หรือของผู้อื่น กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้
ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีท าเอกสาร กรอกข้อ ความลงในเอกสารหรือ
ดูแลรักษาเอกสาร กระท าการปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ีนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 162 ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงใน
เอกสาร กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการ ตามหน้าท่ี 

(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท าการอย่างใดขึ้นหรือว่า การอย่างใดได้กระท าต่อ
หน้าตนอันเป็นความเท็จ 

(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มี การแจ้ง 
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึง่ตนมีหน้าท่ีต้องรับจด หรือจด เปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น หรือ 
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ ความจริงอันเป็นความเท็จ

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดป ีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นส่ีพันบาท 



มาตรา 163 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีในการไปรษณีย์โทรเลข หรือโทรศัพท์ กระท า
การอันมิชอบด้วยหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) เปิด หรือยอมให้ผู้อื่นเปิด จดหมายหรือส่ิงอื่นท่ีส่งทาง ไปรษณีย์โทรเลขหรือโทรศัพท์ 
กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(2) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสีย หาย ท าลายหรือท าให้
สูญหาย ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นท่ีส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรเลข 

(3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับ ซึ่งจดหมายหรือส่ิงอื่นท่ีส่ง
ทางไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ 

(4) เปิดเผยข้อความท่ีส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลขหรือทาง โทรศัพท์ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 164 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระท าโดยประการใด ๆ 
อันมิชอบดว้ยหน้าท่ีให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความลับน้ัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือ ทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 165 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีปฏิบัติการให้เป็นไป ตามกฎหมายหรือค าส่ังซึ่ง
ได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ค าส่ังนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือ ทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 166 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานละท้ิงงานหรือกระท าการอย่าง ใด ๆ เพื่อให้งาน
หยุดชะงักหรือเสียหาย โดยร่วมกระท าการเช่นนั้น ด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ถ้าความผิดนั้น ไดก้ระท าลงเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย แผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 

  
  

 

 


