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	 การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล	 อันเนื่อง 
มาจากเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน	 ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับ 
ทุกภาคส่วน	 เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล	 เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่
ก�าลังพัฒนา	 การทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 หรือแม้กระทั่ง 
ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรหรือองค์กรเพื่อการกุศล	 ในปัจจุบันการกล่าวหา
และการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมีบทบาทส�าคัญในด้านการเมืองมากกว่า 
ช่วงที่ผ่านมา	 รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร	
องค์กรระดับโลกหลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง	 เนื่องมาจากเหตุผลด้าน 
ความโปร่งใส	 สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น�าเสนอข่าวอื้อฉาวและ
การประพฤติผิดจริยธรรมด้านการทุจริต	 โดยเฉพาะบุคคลซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
ระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด	 อาจกล่าวได้ว่าการทุจริต
เป็นหน่ึงในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม ่ 
ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ	 ที่ควรให้ความ
ส�าคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ	
	 เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วยเช่นเดียวกัน	 โดย
เห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ท่ีก�าลังขัดขวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคม	 ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่	 และควรเป็นปัญหา 

ที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
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	 การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์	ดังต่อไปนี้	

 1.	 มีกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อก�าหนดจ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินการทางธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นโอกาสท่ีจะท�าให้เกิดเศรษฐผล	 หรือมูลค่าเพิ่ม

หรือก�าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือ 

ข้อก�าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน	คลุมเครือ	 เลือกปฏิบัติ	 เป็นความลับหรือ 

ไม่โปร่งใส	

	 2.	 เจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ	 ซึ่งให้อิสระ 

ในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ�านาจใดกับใครก็ได้	

	 3.	 ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและ

จัดการต่อการกระท�าใดๆ	ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจ

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน

ได้อย่างมาก	 โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจาก

ภูมิภาคอื่นที่พัฒนาแล้ว	 หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนานั้น 

มีปัจจัยภายในต่างๆ	ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต	อาทิ	

 1) แรงขับเคล่ือนที่อยากมีรายได้เป็นจ�านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจาก

ความจน	 ค่าแรงในอัตราที่ต�่า	 หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่างๆ	 เช่น	

ความเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	หรือการว่างงาน	

	 2)	 มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ�านวนมาก	

และมีกฎระเบียบต่างๆ	ที่อาจน�าไปสู่การทุจริต	

	 3)	การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง	

	 4)	กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย	

	 5)	 ประชากรในประเทศยังคงจ�าเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่

เป็นจ�านวนมาก	
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	 6)	 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง	 และเจตจ�านงทางการเมืองท่ีไม่

เข้มแข็ง	ปัจจัยต่างๆ	ดังกล่าวจะน�าไปสู่การทุจริต	ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบน

หรือระดับล่างก็ตาม	 ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลาย

ประการ	 เช่น	 การทุจริตท�าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้น

เลวร้ายลง	 การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติ 

ลดน้อยลง	 ส่งผลกระทบท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่น

กัน	 หรือการทุจริตท�าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของ

ประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น	ในขณะที่

กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ	กลุ่มเดียว	

	 นอกจากนี้	 การทุจริตยังท�าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภค

ต่างๆ	 ของประเทศนั้นลดลงท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ	 รวมทั้งยังอาจ

น�าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย

 การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่าง

มากต่อการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต	ตามค�าปราศรัยของประธาน

ที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ	 ณ	 นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	

เมื่อปี	พ.ศ.	2558	ว่า	การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส�าคัญมากใน

ศตวรรษที่	 21	 ผู้น�าโลกควรจะเพิ่มความพยายามข้ึนเป็นสองเท่าที่จะสร้าง

เครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและ

น�าทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศต้นทางท่ีถูกขโมยไป...”	ทั้งน้ี	 ไม่เพียงแต่

ผู้น�าโลกเท่าน้ันท่ีต้องจริงจังมากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริต	 เราทุกคนใน

ฐานะประชากรโลกก็มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการ

ทุจริตเช่นเดียวกัน	 โดยท่ัวไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว	 แต่แท้ที่จริงแล้วการ

ทุจริตนั้นเป็นเร่ืองใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก	 การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการ
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คิดเป็นเรื่องส�าคัญ	 หรือความสามารถในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลออกจากประโยชน์ส่วนรวม	เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนใน

สงัคม	ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท�าใดเป็นการล่วงล�้าสาธารณประโยชน ์

การกระท�าใดเป็นการกระท�าที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 ต้องค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

เป็นอันดับแรกก่อนที่จะค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง

	 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาส่งผลเสียต่อ

ประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	

รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน	 อาทิ	 การรับ

สินบน	การจัดซื้อจัดจ้าง	ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึน้	

ตัวอย่างเช่น	 การทุจริตโดยการท�าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	

การกระท�าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	 และ

การทุจริตเชิงนโยบาย

	 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก	 และก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เริ่มต้ังแต่ช่วงปี	 

พ.ศ.	2551	จนถึงปัจจุบันการด�าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วน

ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน	

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้

ให้ทุกภาคส่วนของสังคม

	 ส�าหรับประเทศไทยได้ก�าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	

วัฒนธรรม	 และความรุนแรง	 รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติ

ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 

ในฐานะองค์กรหลักด้านการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
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รวมทั้งบูรณาการการท�างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน	 

ดังนั้น	 สาระส�าคัญท่ีมีความเช่ือมโยงส�าหรับทิศทางการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต	มีดังนี้

	 1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560

	 2.	 วาระการปฏิรูปท่ี	 1	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 3.	 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)

	 4.	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	2560	 -	

2564)

	 5.	 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	(Thailand	4.0)

	 6.	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 

ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560	 ก�าหนดใน

หมวดที่	 4	 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า	 “...บุคคลมีหน้าที่	 ไม่ร่วมมือหรือ

สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”	 ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่

รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของ

ประชาชนชาวไทยทุกคน	นอกจากนี้	ยังก�าหนดชัดเจนในหมวดที่	5	หน้าที่ของ

รัฐว่า	“รัฐต้องส่งเสริม	สนับสนุน	และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิด

จากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 และจัดให้มี

มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต	 และ

ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด	รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน

รวมตัวกัน	 เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต	 หรือ 

ชี้เบาะแส	โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”	การบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกมี
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ประสิทธิภาพ	ที่ส�าคัญ	คือ	ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู ้ใดใช้

อ�านาจหรือกระท�าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบั ติหน ้า ท่ี 	 หรือ

กระบวนการแต่งตั้ง	 หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม	 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลัก 

ในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งต้องไม่ต�่า

กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว	 การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส�าคัญต่อ

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้น	 

สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

บุคคล	 มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	 บังคับหรือชี้น�าให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ	 รวมถึงการ

มุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง	 รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2560	 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้

เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงาน

ราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	 และมี

คุณธรรมจริยธรรมตามที่ก�าหนดเอาไว้

 วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กร

ที่มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก	 และปฏิบัติงานด้านการ

บริหารราชการแผ่นดิน	ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อแก ้ไขปัญหาดังกล ่าวให ้เป ็นระบบ	 

มีประสิทธิภาพ	ยั่งยืน	เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
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บริบทของสังคมไทย	โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา	3	ยุทธศาสตร์	

ประกอบด้วย	 (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูปคนให้มี

จิตส�านึก	สร้างจิตส�านึกที่ตัวบุคคล	รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรท�า	อะไรไม่ควรท�า	

มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่าเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	

(2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็น

ระบบป้องกันการทุจริต	 เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาค 

ส่วนในสังคม	 (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวน 

การจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ	 ให้สามารถเอาตัวผู้กระท�า

ความผิดมาลงโทษได้	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท�าการ

ทุจริตขึ้นอีกในอนาคต

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศได้ก�าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายใน

ปี	 พ.ศ.	 2559	 หรือภายในรัฐบาลน้ี	 และก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย

งานน�ายุทธศาสตร์ชาติ	 ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ	 แผนพัฒนาด้านต่างๆ	 มาเป็น

แผนแม ่บทหลักในการก�าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็น

แม่บทหลัก	ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	การสร้างความ

โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ

ทุกหน่วยงานจะถูกก�าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ

	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ	 วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	 ในระยะ	

20	 ปี	 โดยมีกรอบวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง”	 คติพจน์ประจ�าชาติว่า	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ประกอบด้วย	 

6	ยุทธศาสตร์	คือ	



10

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง	

 ยุทธศาสตร์ที่ 2	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4	 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม	

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม	

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา	การบริหารจัดการภาครัฐ	

	 ทั้งนี้	ในยุทธศาสตร์ที่	6	ได้ก�าหนดกรอบแนวทางที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	

	 	 (1)	 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	

	 	 (2)	 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	

	 	 (3)	การปรับปรุงบทบาท	ภารกิจ	และโครงสร้างของหน่วยงานภาค

รัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม	

	 	 (4)	 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	

	 	 (5)	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐในการปฏิบัติราชการ	

	 	 (6)	 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

	 	 (7)	 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน	 ทันสมัย	 เป็นธรรม	 และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง

ระหว่างประเทศ	 ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่

เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ก�าหนดในยุทธศาสตร์ที่	 6	การบริหารจัดการภาครัฐ	การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	 ในยุทธศาสตร์นี	้ 
ได้ก�าหนดกรอบแนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
คอร์รัปชัน	 มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม	 วัฒนธรรม	 วิธีคิด
และกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก	 มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน
ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ	 รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และมุ่งเน้นให้เกิดการ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน	 เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่าง
นักการเมือง	 ข้าราชการ	 และนักธุรกิจออกจากกัน	 ท้ังนี้	 การบริหารงานของ
ส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
เป็นโมเดลที่น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักใน
การบริหารประเทศ	ถอดรหัสออกมาเป็น	2	ยุทธศาสตร์ส�าคัญ	คือ	
	 1.	 การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	(Strength	from	Within)	
	 2.	การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน	Thailand	4.0	เน้นการปรับเปลี่ยน	4	ทิศทาง	และเน้นการพัฒนา
ที่สมดุลใน	4	มิติ	มิติที่หยิบยก	คือ	การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์	
(Human	Wisdom)	 ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 ผ่าน
การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์	การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ	บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์	 ปลูกฝังจิตสาธารณะ	 ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมี
ความซื่อสัตย์สุจริต	 มีวินัย	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีความรับผิดชอบ	 เน้นการ
สร้างคุณค่าร่วม	 และค่านิยมที่ดี	 คือ	 สังคมที่มีความหวัง	 (Hope)	 สังคมที่ 

เปี่ยมสุข	(Happiness)	และสังคมที่มีความสมานฉันท์	(Harmony)
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 ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยใสสะอาด	

ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”	 (Zero	 Tolerance	 &	 Clean	 Thailand)	 ก�าหนด

ยุทธศาสตร์หลักออกเป็น	6	ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	

1	 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับ

สภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ	“ไม่ทนต่อการทุจริต”	โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ

กล่อมเกลาทางสังคม	สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	ปลูกฝังความพอเพียง	

มีวินัย	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีจิตสาธารณะ	จิตอาสา	และความเสียสละเพื่อส่วนรวม	

ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล	 (Digital	 Thinking)	 ให้สามารถคิดแยกแยะ

ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	 และประยุกต์หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

 สาระส�าคัญทั้ง	6	ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น�าทิศทางการปฏิบัติงาน

และการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศ	โดยมีส�านักงาน	ป.ป.ช.	

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	และเพื่อ

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 
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 1. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

 การทุจริตแห่งชาติ 

	 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตบัญญัติให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

	 	 (1)	 ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส�านวน	 พร้อมทั้งน�าความเห็น

เสนอต่อวุฒิสภา	 กรณีมีการร้องขอให้ถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	

รัฐมนตรี	 สมาชิกสภา	 ผู ้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 ประธานศาลฎีกา	

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครองสูงสุด	อัยการสูงสุด	กรรมการ

การเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	กรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	 รองประธานศาลฎีกา	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	 หัวหน้า

ส�านักตุลาการทหาร	 รองอัยการสูงสุด	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง	 และผู้ด�ารง

ต�าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 	 (2)	 ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส�านวน	 พร้อมทั้งท�าความเห็นส่ง

ไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง	 กรณีมีผู้กล่าวหาร้องเรียนให้ด�าเนินคดีอาญากับผู้ด�ารงต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 

หรือข้าราชการการเมืองอื่น	ร�่ารวยผิดปกติ	กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่

ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา	 หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี

หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น	 และให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคล	 

ดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ	ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนด้วย	

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทที่
2
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	 	 (3)	 ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร�่ารวยผิดปกติ	 กระท�า

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี	 หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ	

หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	

	 	 (4)	 ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู ่จริง	 รวมท้ังความ

เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 รวมทั้งตรวจสอบ

ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	

	 	 (5)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดต�าแหน่งและชั้นหรือ

ระดับของเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 

หนี้สิน	

	 	 (6)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 และการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินของผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	

	 	 (7)	 รายงานผลการตรวจสอบ	 และผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อ

สังเกตต่อคณะรัฐมนตรี	 สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภาทุกปี	 และน�ารายงาน

นั้นออกพิมพ์เผยแพร่ต่อไป	

	 	 (8)	 เสนอมาตรการ	ความเห็น	หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี	

รัฐสภา	 ศาล	 หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 เพื่อให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติราชการ	 หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือ

หน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่	 การกระท�า 

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ	 หรือการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง

หน้าที่ในการยุติธรรม	

	 	 (9)	 ด�าเนินการให้ศาลมีค�าสั่งหรือค�าพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิก

ถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิ

ประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ

ระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ	
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	 	 (10)	ด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและ

ค่านิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งด�าเนินการให้ประชาชนหรือ 

กลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 	 (11)	ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ	

	 	 (12)	 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมาย	
	 	 (13)	ด�าเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
บัญญัติ	 หรือที่กฎหมายอื่นก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ในชั้นนี้ได้แก่	
	 	 	 (13.1)	 	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	2542	
	 	 	 (13.2)	 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2542	
	 	 	 (13.3)	 กฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ ้นส่วนหรือหุ ้นของ
รัฐมนตรี	

 ข. อ�านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
	 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี้ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 
มีอ�านาจดังต่อไปนี้	
	 	 (1)	 สั่งให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการทั้งหลายอัน
จ�าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวข้องจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือให้
ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง	



18

	 	 (2)	 ด�าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ�านาจออกหมายเพื่อเข้าไป 
ในเคหสถาน	สถานที่ท�าการหรือสถานที่อื่นใด	รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ	
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก	 หรือในระหว่างเวลาทีมี
การประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ	 ค้น	 ยึด	 หรืออายัดเอกสารทรัพย์สินหรือ
พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและหากยัง
ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้จนกว่า

จะแล้วเสร็จ	

	 	 (3)	 มีหนังสือให้หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	

ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานเอกชนด�าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการ

ปฏิบัติหน้าที่	การไต่สวนข้อเท็จจริง	หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	

	 	 (4)	 วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง	

ค่าเดินทาง	 และค่าตอบแทนของพยานบุคคล	 และเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้	

	 	 (5)	 วางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนตามมาตรา	28	

	 	 (6)	 ออกระเ บียบหรือประกาศเ ก่ียวกับการบริหารทั่ ว ไป	 

การบริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	และการด�าเนิน

การอื่นของส�านักงาน	ป.ป.ช.	

	 	 (7)	 ในการด�าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีอ�านาจดังต่อไปนี้	

	 	 	 (7.1)	แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะ

ทราบ	 ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด	 และเพื่อเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้อง

ลงโทษ	
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	 	 	 (7.2)	 ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออกหมายเพ่ือให้

มีการจับ	และควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏ

ว่าเป็นผู้กระท�าความผิดหรือเป็นผู้ซ่ึงคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้มีมติว่าข้อ

กล่าวหามีมูล	เพื่อส่งตัวไปยังพนักงานอัยการสูงสุดเพื่อด�าเนินการต่อไป	

	 	 	 (7.3)		 การปล่อยตัวผู้ถูกจับชั่วคราว

	 	 (8)	 ฟ้องคดีหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนต่อศาลฏีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือศาลที่มีเขตอ�านาจ

พิจารณาพิพากษาคดี	แล้วแต่กรณี	ดังนี้	

	 	 	 (8.1)		 ในกรณีที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 และอัยการสูงสุดได้

แต่งตั้งคณะท�างานขึ้นพิจารณาแล้ว	ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�าเนินคดีได้	

	 	 	 (8.2)	 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด	

	 	 (9)	 มีอ�านาจส่งเรื่องให้ผู ้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาส่ังพัก

ราชการหรือพักงาน	เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ใน

กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็น

อุปสรรคในการไต่สวนข้อเท็จจริง	

 ค. อ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายอื่น 

	 	 1)	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

อาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	2542	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 

มีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	

ในกรณีที่คณะท�างานไม่อาจหาข้อยุติเก่ียวกับการฟ้องคดีได้ภายในก�าหนด

ระยะเวลา	14	วัน	นับแต่วันตั้งคณะท�างาน	
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	 	 2)	 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2542	ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 หรือมีการกล่าวหาร้องเรียนว่าการด�าเนินการซ้ือ	 การจ้าง	 การแลก

เปลี่ยน	การเช่า	การจ�าหน่ายทรัพย์สิน	การได้รับสัมปทาน	หรือการได้รับสิทธิ

ใดๆ	 ของหน่วยงานของรัฐครั้งใด	 มีการกระท�าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 ให้คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	มีอ�านาจ	ดังนี้	

	 	 	 (1)	 แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน	เพื่อที่จะ

ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษ	

	 	 	 (2)		มีค�าสั่งให้ข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างหน่วยงานของ

รัฐปฏิบัติการทั้งหลาย	 อันจ�าเป ็นแก่การรวบรวมพยานหลักฐานของ 

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด

หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน	

	 	 	 (3)	 ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออกหมายเพื่อเข้าไป

ในเคหสถาน	สถานที่ท�าการ	หรือสถานที่อื่นใด	รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ 

ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก	 หรือในระหว่างเวลาที่มีการ

ประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ	 ค้น	 ยึด	 หรืออายัดเอกสาร	 ทรัพย์สิน	 หรือ

พยานหลักฐานอื่นใด	 ซึ่งเก่ียวกับเรื่องท่ีท�าการไต่สวนข้อเท็จจริง	 และหาก

ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้จนกว่า

จะแล้วเสร็จ	

	 	 	 (4)	 ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออกหมาย	 เพื่อให้มี

การจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา	 ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏ

ว่าเป็นผู้กระท�าความผิด	 หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้มีมติว่าข้อ

กล่าวหามีมูล	เพื่อส่งตัวไปยังส�านักงานอัยการสูงสุด	เพื่อด�าเนินการต่อไป	
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	 	 	 (5)	 ขอให้เจ้าพนักงานต�ารวจหรือพนักงานสอบสวนด�าเนิน

การตามหมายของศาลที่ออกตาม	(3)	หรือ	(4)	

	 	 	 (6)	 ก�าหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยว

กับการสืบสวนและสอบสวนการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 และการ

ประสานงานในการด�าเนินคดีระหว่างคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 พนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการ	

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ประธานกรรมการ	 และ

กรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่	 และมี

อ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน	 ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา	 และเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนให้คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 มีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตาม

อ�านาจ	หน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้	

	 ในกรณีเช่นว่านี้ให้อนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับแต่งตั้ง

เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ในกรณี

ที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งรายงานการสอบสวนให้ส�านักงานอัยการสูงสุด

ด�าเนินคดีต่อไป	 การด�าเนินคดีเก่ียวกับการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงาน

อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ถือว่าบทบัญญัติที่

ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน	 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาต ิ

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

	 3.	พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี	พ.ศ.	2543	

ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีอ�านาจดังนี้	

	 ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของ

รัฐมนตรี	 เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย	 โดยก�าหนดประเภทของ

นิติบุคคลที่จะจัดการหุ ้น	 ก�าหนดแบบสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของ

รัฐมนตรี
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 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา
สิทธิของภาคประชาชน/

ชุมชน
มาตรา หน้าที่ของรัฐ

ม.41 (1)	 ได้รับทราบและเข้าถึง

ข ้ อ มู ล ห รื อ ข ่ า ว ส า ร

สาธารณะในครอบครอง

ของหน่วยงานของรัฐตาม

ที่กฎหมายบัญญัติ	

(2)	 เสนอเรื่องราวร ้อง

ทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ

และได ้ รับแจ ้ งผลการ

พิจารณาโดยรวดเร็ว	

(3)	 ฟ้องหน่วยงานของรัฐ

ให ้รับผิดเนื่องจากการ 

กระท�าหรือการละเว ้น

การกระท�าของข้าราชการ

พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ

หน่วยงานรัฐ	

ม.59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ

ข ่ า วสารสาธารณะ ใน

ครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐที่มิใช่ข ้อมูลเกี่ยว

กับความมั่ นคงของ รั ฐ	

หรือเป็นความลับของทาง

ราชการตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 	 และต ้องจัดให ้

ประชาชนเข ้าถึงข ้อมูล

หรื อข ่ า วสารดั งกล ่ า ว 

ได้โดยสะดวก
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มาตรา
สิทธิของภาคประชาชน/

ชุมชน
มาตรา หน้าที่ของรัฐ

ม.43 (3)	 เข้าชื่อกันเพื่อเสนอ

แนะต่อหน่วยงานของรัฐ

ให้ด�าเนินการใดอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน

หรือชุมชน	 หรืองดเว ้น

การด�าเนินการใดอันจะ

กระทบต่อความเป็นอยู ่

อย่างสงบสุขของประชาชน

หรือชุมชน	 และได้รับแจ้ง

ผ ล ก า รพิ จ า รณ า โ ด ย

รวดเร็วทั้งนี้	 หน่วยงาน

ของรัฐต้องพิจารณาข้อ

เสนอแนะนั้น 	 โดยให ้

ประชาชนท่ีเกี่ยวข ้องมี

ส่วนร่วมในการพิจารณา

ด้วยตามวิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติ	

ม.63 รัฐต้องส่งเสริม	 สนับสนุน	

และให้ความรู้แก่ประชาชน

ถึงอันตรายท่ีเกิดจากการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งในภาครัฐ	และภาคเอกชน 

และจัดให้มีมาตรการและ

กลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ป้องกันและขจัดการทุจริต

และประพฤติมิชอบดังกล่าว

อย่างเข้มงวด	รวมทั้งกลไก

ในการรณรงค์ให้ความรู	้

ต ่อต ้าน	 หรือชี้ เบาะแส	

โดยได้รับความคุ้มครอง

จากรั ฐตามที่ กฎหมาย

บัญญัติ	

ม.50 บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือ

หรือสนับสนุนการทุจริต

แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 

ทุกรูปแบบ	
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มาตรา
สิทธิของภาคประชาชน/

ชุมชน
มาตรา หน้าที่ของรัฐ

ม.76 หน ่ วยงานของรั ฐต ้ อง
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความซื่อสัตย์สุจริต	 และ
มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให ้ เกิดความ
สะดวก	 รวดเร็ว	 ไม่เลือก
ปฏิบัติ	 และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ	

ม.78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมการ
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	

ม.253 ในการด�าเนินงาน	 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสภา
ท ้องถิ่น	 และผู ้บ ริหาร 
ท้องถ่ินเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด�าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ	รวมตลอด
ท้ังมีกลไกให้ประชาชนใน
ท ้องถิ่นมีส ่วนร ่วมด ้วย	
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ	
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มาตรา
สิทธิของภาคประชาชน/

ชุมชน
มาตรา หน้าที่ของรัฐ

ม.258 ก. ด้านการเมือง 

	 (1)	 ใ ห ้ ด� า เ นิ น ก า ร

ปฏิรูปประเทศให้เกิดผล

โดยให้ประชาชนมีส ่วน

ร่วมในการตรวจสอบการ

ใช้อ�านาจรัฐ	

ข.  ด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน 

	 (5)	 ให้มีการปรับปรุง

ระบบการจัดซื้อจัดจ ้าง

ภาครัฐให้มีความคล่องตัว	

เปิดเผย	ตรวจสอบได้	และ

กลไกในการป้องกันการ

ทุจริตทุกขั้นตอน	
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 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

“ข้อมูลข่าวสาร ” 

หมายความว่าส่ิงท่ีสี่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง	 ข้อมูลหรือ 

สิ่งใดๆ	 ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท�าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง

หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ	 และไม่ว่าจะได้จัดท�าไว้ในรูปของเอกสาร	 

แฟ้ม	 รายงาน	 หนังสือ	 แผนผัง	 แผนท่ี	 ภาพวาด	 ภาพถ่าย	 ฟิล์ม	 

การบันทึกภาพหรือเสียง	การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์	หรือวิธีอื่นใด

ที่ท�าให้	สิ่งที่บันทึกไว้	ปรากฏได้	

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 

หมายความว่า	ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล

ของหน่วยงานของรัฐ	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด�าเนินงาน

ของรัฐ	หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน	

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” 

หมายความว่า	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล	 เช่น	 

การศึกษา	 ฐานะการเงิน	 ประวัติสุขภาพ	 ประวัติอาชญากรรม	 หรือ

ประวัติการท�างาน	 บรรดาท่ีมีช่ือของผู้น้ัน	 หรือมีเลขหมาย	 รหัส	 หรือ	

สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท�าให้รู้ตัวผู้นั้นได้	เช่น	ลายพิมพ์นิ้วมือ	แผ่นบันทึก

เสียงของคน	 รูปถ่าย	 เป็นต้น	 และให้ความหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย	
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หลักการที่ส�าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

	 (1)	 การให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนิน

การต่างๆ	 ของรัฐโดยก�าหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน	 ซึ่งประชาชน 

ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายนี้ทุกคนสามารถใช้สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องมีส่วนได้เสียกับข้อมูลข่าวสารน้ัน	 เพ่ือการมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐให้เป็นไป 

อย่างโปร่งใส	

	 (2)	 ข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนใหญ่เปิดเผยได้ภายใต้หลักการ 

ที่ว่า	 “เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น”	 โดยข้อยกเว้นจะมีได้

เฉพาะกรณีที่กฎหมายก�าหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น	 เช่น	 ข้อมูล

ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ	 หรือ

ประโยชน์ที่ส�าคัญของเอกชน	เป็นต้น	

	 (3)	 ให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุม

ดูแลของหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งหน่วยงานจะเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงาน

ของรัฐแห่งอื่น	 หรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก

เจ้าของข้อมูลมิได้	เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายก�าหนดไว้เท่านั้น
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สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา สิทธิของประชาชน

ม.7 1.		 ได้รู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	จากราชกิจจานุเบกษา	 โดย

ไม่จ�าเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลข่าวสารที่ควรต้องรู้

นั้น	 ข้อมูลท่ีหน่วยงานของรัฐต้องน�าลงในราชกิจจานุเบกษา	

(www.RATCHAKITHA.soc.co.th)	ประกอบด้วย	

	 (1)	 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน	

	 (2)		สรุปอ�านาจหน้าที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน	

	 (3)	 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�า 

	 ในการติดต่อกับหน่วยงาน	

	 (4)	 กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 หนังสือเวียน	 

	 ระเบียบแบบแผน	 นโยบาย	 หรือการตีความ	 ทั้งนี้	 

	 เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น	 โดยสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผล 

	 เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง	

	 (5)	ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด	

2.		 ขอส�าเนาและหรือส�าเนาพร้อมค�ารับรองถูกต้องได้	

3.	 ร้องเรียนหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการได้	 หากหน่วยงานของรัฐไม่น�าข้อมูลข่าวสาร

ตามมาตรา	7	ลงในราชกิจจานุเบกษา	

4.	 อุทธรณ์หน่วยงานของรัฐได้	 หากหน่วยงานของรัฐไม่ส�าเนา

และหรือไม่ส�าเนาพร้อมค�ารับรองถูกต้องให้ประชาชนผู้ขอ

ข้อมูล
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ม.9 1.	 เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	 9	 จากศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน	โดยไม่จ�าเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ตรวจดูนั้น	 ยกเว้นคนต่างด้าวตามมาตรา	 9	
วรรค	1	ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	9	ประกอบด้วย	

	 1)	 ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน	 
	 รวมทั้งความเห็นแย้ง	 และค�าส่ังที่ เ ก่ียวข้องในการ 
	 พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว	

	 	 –	 เป็นกรณีที่เอกชนยื่นค�าร้องต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  เพื่อให้พิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	เช่น	การขออนุญาต	 
	 	 การขออนุมัติที่เป็นบรรทัดฐาน	เป็นต้น	

	 	 –	 เป ็นกรณีที่ เอกชนโต ้แย ้งค�าสั่ งของเจ ้าหน ้าที ่
	 	 ที่ฝ่ายปกครอง	 ที่ไม่อนุญาตให้แก่ตนในเรื่องนั้นๆ	 
	 	 มีสิทธิอุทธรณ์ไปยังผู้มีอ�านาจเพื่อพิจารณา	

2)	 นโยบาย	หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ 
ตามมาตรา	 7	 (4)	 เป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับรู้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในทางปฏิบัติ	 หรือเพื่อให้ข้อแนะน�าต่อนโยบาย	
และแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว 
อันเป็นสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	
นโยบาย	และการตีความดังกล่าว	ได้แก่	

	 (1)		นโยบายระดับชาติ	 เช่น	 นโยบายรัฐบาล	 นโยบาย 
	 พลังงานแห่งชาติ	เป็นต้น	

	 (2)	 นโยบายของผู้บริหารในหน่วยงาน	 เช่น	 นโยบายของ 
	 ปลัดกระทรวง	นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นต้น	

	 (3)	 การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการ 
	 ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ
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3)	 แผนงาน	 โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปี 
ที่ก�าลังด�าเนินการ	

	 ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ	 ไม่เฉพาะเพ่ือให้ผู้รับเหมา
หรือผู้ประกอบการเท่านั้น	 แต่รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณประจ�าปี	 ตลอดจนแผนงาน
และโครงการต่างๆ	 ของหน่วยงานของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน	 เพื่อ
ให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ	 มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส	แผนงาน	โครงการดังกล่าว	ได้แก่	
	 (1)	 งบประมาณที่หน่วยงานของรัฐได้รับการจัดสรรเพื่อ 

	 ใช้จ่ายประจ�าปี	
	 (2)	 แผนปฏิบัติการประจ�าป ีที่จัดท�าขึ้นเพ่ือรองรับเงิน 

	 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	
	 (3)	 แผนแม ่บท	 แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาระยะส้ัน	 

	 ระยะกลาง	และระยะยาวของหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์ 
	 ของจังหวัด	

 (4)  โครงการต่างๆ	 เช่นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	 
	 เป็นต้น	

4)	 คู่มือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 คู่มือหรือค�าสั่งนี้มีที่มาสองทาง	 คือ	หน่วยงานของรัฐนั้นเป็น
ผู้ตรา	 หรือก�าหนดให้มีและหน่วยงานอื่นเป็นผู้ตรา	 หรือก�าหนด	
มีผลให้หน่วยงานของรัฐนั้นต ้องปฏิบัติอีกทางหนึ่งๆ	 เช ่น	
กระทรวงมหาดไทยในฐานะองค์กรก�ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกแนวทางปฏิบัติต่างๆ	 เป็นต้น	 คู่มือหรือค�าสั่ง 
ดังกล่าว	เช่น	
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	 (1)	 คู่มือต่างๆ	 เช่น	 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 

	 หรือรื้อถอนอาคารฯ	 คู ่มือการขออนุญาตต้ังโรงงาน 

	 อุตสาหกรรม	คู่มือขออนุญาตตั้งโรงแรม	เป็นต้น	

	 (2)	 ค�าสั่ งต ่างๆ	 เช ่น	 ค�าสั่ งแต ่งตั้ งคณะท�างานจัดท�า 

	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	เป็นต้น

กรณีที่ประชาชนยื่นค�าขอข้อมูลข่าวสารของราชการต่อหน่วยงานของรัฐ

แล้วไม่ได้รับการด�าเนินการจะท�าอย่างไร 

	 หากยื่นค�าขอแล้วหน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้	 หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า	หรือตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่สมควร	ประชาชนผู้นั้น

มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 เพื่อให้หน่วยงาน

ของรัฐปฏิบัติตามกฏหมายได้	 โดยส่งหนังสือร้องเรียนไปท่ี	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

ท�าเนียบรัฐบาล	กรุงเทพมหานคร	10300	
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กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามค�าขอ หรือค้นหา

ข้อมูลข่าวสารไม่พบ (หาย) ประชาชนผู้ยื่นค�าขอจะด�าเนินการอย่างไร 

	 กรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค�าขอแล้ว	

ประชาชนผู ้ยื่นค�าขอไม่เชื่อว ่าเป ็นความจริง	 ก็สามารถร ้องเรียนต่อ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตรวจสอบได้ตามมาตรา	33

เมื่อประชาชนย่ืนค�าขอแล้ว หน่วยงานของรัฐมีระยะเวลาด�าเนินการ

อย่างไร 

	 หากเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยได้	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้ 

ในเวลาอันสมควร	 คือ	 ไม่นานจนเกินไป	 (ถ้ามีข้อมูลพร้อมจะให้ได้	 ก็ให้ภาย 

ในวันนั้น	หรือถ้าต้องค้นหา	ก็ต้องด�าเนินการให้หรือแจ้งให้ทราบภายใน	15	วัน) 

หากเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐอาจมีค�าสั่งไม่เปิดเผย	 ต้องระบุด้วย

ว่าเพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด	 เพราะเหตุใด	 กรณีมีการร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องเรียน	 กรณีมีเหตุจ�าเป็นอาจ

ขยายเวลาออกไปได้	แต่รวมทั้งหมดต้องไม่เกินหกสิบวัน
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กระบวนการและการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไร

	 เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนได้รับ

เรื่องที่ร้องเรียนแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งแนะน�าให้หน่วยงานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ	 หากไม่ปฏิบัติภายในเวลา 

ที่ก�าหนด	คณะกรรมการฯ	จะเรียกให้หน่วยงานนั้นส่งผู้แทนมาชี้แจงเหตุผล	

	 แต่ถ้าได้รับแจ้งว่าหน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการฯ	แล้วคณะอนุกรรมการจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ	หากไม่ได้แย้ง

ภายในเวลาท่ีก�าหนด	 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะพิจารณา 

มีค�าสั่งยุติเรื่อง
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 4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

 พ.ศ. 2560

	 	มาตรา	4	ในพระราชบัญญัตินี้	
	 “การจัดซื้อจัดจ้าง”	หมายความว่า	การด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ
โดยการซื้อ	 จ้าง	 เช่า	 แลกเปลี่ยน	 หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง	
	 “พัสดุ”	 หมายความว่า	 สินค้า	 งานบริการ	 งานก่อสร้าง	 งานจ้างท่ี
ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ	หรือควบคุมงานก่อสร้าง	รวมทั้งการด�าเนินการ
อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	
	 “สินค้า”	หมายความว่า	วัสดุ	ครุภัณฑ์	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	และทรัพย์สิน
อ่ืนใด	 รวมทั้ง	 งานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย	 แต่มูลค่าของงานบริการ
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น	
	 “งานบริการ”	 หมายความว่า	 งานจ้างบริการ	 งานจ้างเหมาบริการ	 
งานจ้างท�าของและการรับขน	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	 แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง	 ลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ	 การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ	งานจ้างที่ปรึกษา	งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	
และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง	และพาณิชย์	
	 “งานก่อสร้าง”	 หมายความว่า	 งานก่อสร้างอาคาร	 งานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค	 หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด	 และการซ่อมแซม	 ต่อเติม	 ปรับปรุง	 
รื้ อถอน	 หรือการกระท�าอื่นที่ มีลักษณะท�านองเดียวกันต ่ออาคาร	
สาธารณูปโภค	 หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว	 รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน
ก่อสร้างนั้นด้วย	แต่มูลค่า	ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น	
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	 “อาคาร”	 หมายความว่า	 สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือ

ใช้สอยได้	เช่น	อาคารที่ท�าการ	โรงพยาบาล	โรงเรียน	สนามกีฬา	หรือสิ่งปลูก

สร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะท�านองเดียวกัน	รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น	ๆ	ซึ่งสร้างขึ้น

เพื่อประโยชน์ใช้สอยส�าหรับอาคารนั้น	ๆ 	เช่น	เสาธง	รั้ว	ท่อระบายน�้า	หอถังน�้า	

ถนน	 ประปา	 ไฟฟ้า	 หรือสิ่งอื่น	 ๆ	 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร	 เช่น	

เครื่องปรับอากาศ	ลิฟท์	หรือเครื่องเรือน	

	 “สาธารณูปโภค”	หมายความว่า	งานอันเกี่ยวกับการประปา	การไฟฟ้า	

การสื่อสาร	การโทรคมนาคม	การระบายน�้า	การขนส่งทางท่อ	ทางน�้า	ทางบก	

ทางอากาศ	หรือทางราง	หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งด�าเนินการในระดับพื้นดิน	

ใต้พื้นดิน	หรือเหนือพื้นดิน	

	 “งานจ้างท่ีปรึกษา”	หมายความว่า	 งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลเพื่อเป็น	 ผู้ให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าแก่หน่วยงานของรัฐในด้าน

วิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	ผังเมือง	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	การเงิน	การคลัง	

สิ่งแวดล้อม	วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	สาธารณสุข	ศิลปวัฒนธรรม	การศึกษา

วิจัย	หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ	

	 “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”	 หมายความว่า	 งานจ้าง

บริการจากบุคคลธรรมดา	 หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง

	 “การบริหารพัสดุ”	 หมายความว่า	 การเก็บ	 การบันทึก	 การเบิกจ่าย	

การยืม	การตรวจสอบ	การบ�ารุงรักษา	และการจ�าหน่ายพัสดุ	

	 “ราคากลาง”	 หมายความว่า	 ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�าหรับเปรียบเทียบ

ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ	 ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริงตามล�าดับ	

ดังต่อไปนี้
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	 (1)	 ราคาที่ได้มาจากการค�านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคา

กลางก�าหนด	

	 (2)	 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง

จัดท�า	

 (3) ราคามาตรฐานที่ส�านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก�าหนด	

	 (4)	 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด	

	 (5)	 ราคาที่ เคยซื้อหรือจ ้างครั้ งหลังสุดภายในระยะเวลาสอง

ปีงบประมาณ	

	 (6)	 ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วย

งานของรัฐนั้น	ๆ	ในกรณีที่มีราคาตาม	(1)	ให้ใช้ราคาตาม	(1)	ก่อน	ในกรณีที่

ไม่มีราคาตาม	 (1)	 แต่มีราคาตาม	 (2)	 หรือ	 (3)	 ให้ใช้ราคาตาม	 (2)	 หรือ	 (3)	 

ก่อน	โดยจะใช้ราคาใดตาม	(2)	หรือ	(3)	ให้ค�านึงถึงประโยชน์	ของหน่วยงาน

ของรัฐเป็นส�าคัญ	 ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม	 (1)	 (2)	 และ	 (3)	 ให้ใช้ราคาตาม	 

(4)	(5)	หรือ	(6)	โดยจะใช้ราคาใดตาม	(4)	(5)	หรือ	(6)	ให้ค�านึงถึงประโยชน์

ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ	

	 “เงินงบประมาณ”	หมายความว่า	เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย

งบประมาณรายจ่าย	 กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 หรือกฎหมายเกี่ยว

ด้วยการโอนงบประมาณ	 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ	 ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาต

จากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน�าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	หรือ

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	 เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน�าส่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดิน	ตามกฎหมาย	และเงิน	ภาษีอากร	ค่าธรรมเนียม	หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ	 ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือ

ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย	 และให้หมายความ	 

รวมถึงเงินกู้	เงินช่วยเหลือ	และเงินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	
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	 “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วน

ภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถ่ิน	 รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณ	องค์การมหาชน	องค์กรอิสระ	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยธุรการ

ของศาล	 มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ากับ

ของรัฐสภา	 หน่วยงานอิสระของรัฐ	 และหน่วยงานอื่นตามที่ก�าหนดใน 

กฎกระทรวง	

	 “เจ้าหน้าท่ี”	 หมายความว่า	 ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

การบริหารพัสดุ	 หรือผู ้ที่ได้รับ	 มอบหมายจากผู้มีอ�านาจให้ปฏิบัติหน้าที ่

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ	

	 “คณะกรรมการนโยบาย”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการนโยบาย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	พัสดุภาครัฐ	

	 “คณะกรรมการวินิจฉัย”	หมายความว่า	คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	พัสดุภาครัฐ	

	 “คณะกรรมการราคากลาง”	หมายความว่า	คณะกรรมการราคากลาง

และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	

	 “คณะกรรมการ	 ค.ป.ท.”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการความร่วมมือ

ป้องกันการทุจริต	

	 “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน	

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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 บททั่วไป 

	 มาตรา	 8	 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

ต้องก่อให้เกิด	 ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ	 และต้องสอดคล้องกับ 

หลักการ	ดังต่อไปนี้	

	 (1)		คุ้มค่า	 โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ี

ตอบสนองวัตถุประสงค์	ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ	มีราคาที่เหมาะสม	

และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน	

	 (2)		โปร่งใส	 โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท�าโดย

เปิดเผย	 เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ	

ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน	 มีระยะเวลาที่เหมาะสม	 และเพียงพอต่อการยื่นข้อ

เสนอ	 มีหลักฐานการด�าเนินงานชัดเจน	 และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัด

จ้าง	และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน	

	 (3)		มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยต้องมีการวางแผนการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ	 ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก�าหนดเวลาท่ีเหมาะสม	 โดยมีการประเมิน

และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	

	 (4)	 ตรวจสอบได้	 โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุอย่างเป็นระบบ	เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ	

	 มาตรา	 11	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี	

และประกาศเผยแพร่	 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก�าหนด	 และให้ปิดประกาศ

โดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น	



39

 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้ประกอบการในการป้องกัน

การทุจริต 

	 มาตรา	 16	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้	 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ ์

ข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 ตามที่ก�า

หนดไว้ในหมวดนี้	

 การจัดซื้อจัดจ้าง 

	 มาตรา	 54	 บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ	

ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา	และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	

	 มาตรา	55	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท�าได้โดยวิธี	ดังต่อไปนี้	

	 (1)	 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป	 ได้แก่	 การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 

ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนด

ให้เข้ายื่นข้อเสนอ	

	 (2)	 วิธีคัดเลือก	 ได ้แก่	 การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ 

ผู ้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ	 ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด 

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ	 เว้นแต่ในงานน้ัน	 มีผู้ประกอบการ

ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่าสามราย	

	 (3)	วิธีเฉพาะเจาะจง	ได้แก่	การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบ

การที่มีคุณสมบัติ	 ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดรายใดรายหนึ่ง

ให้เข้ายื่นข้อเสนอ	 หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	 รวมทั้งการจัดซ้ือจัดจ้าง

พัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	

ที่ออกตามความในมาตรา	96	วรรคสอง	
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	 มาตรา	 56	 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน	เว้นแต่	

	 (1)	 กรณีดังต่อไปนี้	ให้ใช้วิธีคัดเลือก	

	 	 (ก)	 ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว	 แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ	 หรือ

ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	

	 	 (ข)	 พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ

หรือซับซ้อนหรือต้องผลิต	จ�าหน่าย	ก่อสร้าง	หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการ

ท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ	 หรือมีความช�านาญเป็นพิเศษ	 หรือมีทักษะสูง	 และ 

ผู้ประกอบการนั้นมีจ�านวนจ�ากัด	

	 	 (ค)	 มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด

เหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้	 ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท�าให้

ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ	

	 	 (ง)	 เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน	 หรือมีข้อจ�ากัดทาง 

เทคนิคที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อ	เป็นการเฉพาะ	

	 	 (จ)	 เป็นพัสดุที่จ�าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ	 หรือ 

ด�าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ	

	 	 (ฉ)	 เป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับ	 หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็น

ความลับของหน่วยงานของรัฐ	หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ	

	 	 (ช)	 เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ�าเป็นต้องถอดตรวจ	 ให้ทราบ 

ความช�ารุดเสียหายเสียก่อน	 จึงจะประมาณค่าซ่อมได้	 เช่น	 งานจ้างซ่อม

เครื่องจักร	เครื่องมือกล	เครื่องยนต์	เครื่องไฟฟ้า	หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 (ซ)	 กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	
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	 (2)	 กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	

	 	 (ก)	 ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก	 หรือใช้วิธี 

คัดเลือกแล้วแต่ไม่มี	ผู้ยื่นข้อเสนอ	หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	

	 	 (ข)	 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต	จ�าหน่าย	ก่อสร้าง	หรือให้

บริการทั่วไป	 และมีวงเงิน	 ในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที ่

ก�าหนดในกฎกระทรวง	

	 	 (ค)	 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู ้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติ

โดยตรงเพียงรายเดียว	 หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ	ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว

ในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้	

	 	 (ง)	 มีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน	 เนื่องจากเกิด

อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ	 หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย 

โรคติดต่อ	และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	หรือวิธีคัดเลือก

อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	

	 	 (จ)	 พัสดุท่ีจะท�าการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้

ท�าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว	 และมีความจ�าเป็นต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น	 โดยมูลค่าของพัสดุที่

ท�าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุท่ีได้ท�าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้

ก่อนแล้ว	

	 	 (ฉ)	 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ	 องค์การ

ระหว่างประเทศ	หรือหน่วยงานของต่างประเทศ	
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	 	 (ช)	 เป็นพัสดุที่ เป ็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ�าเป็นต้องซื้อ 

เฉพาะแห่ง	

	 	 (ซ)	กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	

	 มาตรา	65	ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา	55	(1)	

หรือ	 (2)	 ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วย

งานของรัฐ	และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	เป็นส�าคัญ	โดยให้ค�านึงถึงเกณฑ์

ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย	ดังต่อไปนี้	

	 (1)	 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน	

	 (2)		มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	

	 (3)		บริการหลังการขาย	

	 (4)	 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	

	 (5)		การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ	

	 (6)		ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น	ในกรณีท่ีก�าหนดให้มีการยื่น

ข้อเสนอด้านเทคนิค	หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก	

	 (7)	 เกณฑ์อื่นตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุนตาม	 (4)	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 ซึ่งอย่างน้อย

ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงาน

หรือสิ่งแวดล้อม	
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 บทก�าหนดโทษ 

	 มาตรา	 120	 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนิน

การเก่ียวกับการจัดซื้อ	 จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ	 ปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ	 ตามพระราชบัญญัตินี้	

กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

โดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้หนึ่งผู ้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้าง	 หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้	 

กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้	 

โดยทุจริต	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

	 ผู ้ใดเป็นผู ้ใช้หรือผู ้สนับสนุนในการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง	 

ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่	ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง	
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 5. สาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103

มาตรา 100 คือ

	 มาตรา	 100	 คือ	 กฎหมาย	 ป.ป.ช.	 ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ด�าเนินการใดๆ	 ที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม

	 มาตรา	 100	 ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	ดังนี้

	 1.	 นายกรัฐมนตรี

	 2.	 รัฐมนตรี

	 3.	 ผู้บริหารท้องถิ่น

	 4.	 รองผู้บริหารท้องถิ่น

	 รวมถึงคู่สมรส	 ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังกล่าว	 โดยให้ถือว่าการด�าเนิน

การใดๆ	ของคู่สมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา	100	เป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นั้นด้วย	 นอกจากนี้	 ยังบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวซึ่งพ้นจากการเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง	2	ปีด้วย

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
	 สถานการณ์ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจอยู่ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินจากประโยชน์
ส่วนตน	 ส่งผลให้การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้นั้นขาดความอิสระ 
ไม่เป็นกลาง	เบี่ยงเบนออกจากหลักการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	
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เจตนารมณ์มาตรา 100
	 เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน	 รวมทั้งปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซ่ือสัตย์สุจริตใน
การบริหารราชการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 และป้องกันการทุจริตอันเกิดมาจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 จึงห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐด�าเนิน
การใดๆ	ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การด�าเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ตามมาตรา 100
	 1.	 เป็นคู่สัญญา	 หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 กับหน่วยงานของรัฐที่ตนเอง
ปฏิบัติหน้าที่	ซึ่งมีอ�านาจก�ากับดูแล	ควบคุมตรวจสอบหรือด�าเนินคดี
	 2.	 เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน	 หรือถือหุ้นในบริษัท	 ที่เป็นคู่สัญญา	 
กับหน่วยงานของรัฐ	 ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่	 ซึ่งมีอ�านาจก�ากับดูแล	 ควบคุม	
ตรวจสอบหรือด�าเนินคดี
	 3.	 รับสัมปทาน	หรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่	หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มี
ลักษณะผูกขาด	ตัดตอน	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้	ห้ามเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วน	 หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทที่รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู	่
เช่นกัน

 4.	 เป็นกรรมการ	ที่ปรึกษา	ตัวแทน	พนักงานลูกจ้าง	ในธุรกิจเอกชนที่
อยู่ภายใต้	 การก�ากับ	 ดูแล	 ควบคุม	 หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที ่
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม	หรือประโยชน์ทางราชการ	หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
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ข้อยกเว้นของมาตรา 100

	 1.	 กรณีพ้นจากการด�ารงต�าแหน่งมาแล้วยังไม่ถึง	 2	 ปี	 สามารถเป็น 

ผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 5%	 จากจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่จ�าหน่ายในบริษัทมหาชนจ�ากัด	

ท้ังน้ี	 ต้องไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	 ที่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 2.	 กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

จ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	 ท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน	 เช่น	

“รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังได ้มอบหมายให ้รัฐมนตรีช ่วยว ่า 

การกระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัทจ�ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ�ากัด	ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือร่วมทุน”

โทษของผู้ฝ่าฝืน

	 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนบทบัญญัติต้องได้รับโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 ปี	

หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และให้ถือเป็นความผิดฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่	 หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 หรือความผิดต่อ

ต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

	 กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นกระท�าการฝ่าฝืนมาตรา	 100	

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที ่

คู่สมรสของตนกระท�าการนั้นๆ	ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีความผิด
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มาตรา 103 คือ
	 มาตรา	 103	 คือ	 กฎหมาย	 ป.ป.ช.	 ท่ีห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล	 นอกจากมีกฎหมายหรือกฎ	 
ข้อบังคับที่ออกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	 ตามหลักเกณฑ์และจ�านวนที่คณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ก�าหนด
	 มาตรา	103	ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกต�าแหน่ง	และบังคับกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง	2	ปี

เจตนารมณ์ของมาตรา 103
	 	 เพื่อไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากบุคคลในโอกาสต่างๆ	 มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่	 ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 จึงได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกต�าแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของมาตรา 103
	 	 วัตถุประสงค์ของมาตรา	 103	 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน	 โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐค�านึงถึงหลักการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมจากการรับทรัพย์สินนั้น

ข้อยกเว้นในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินได้

	 1.	 หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย

ก�าหนด	อาทิ	เงินเดือน	เงินประจ�าต�าแหน่ง	ค่าจ้าง	เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	ค่าที่พัก	

ค่าพาหนะ	ค่าเดินทาง	ค่ารับประทานอาหาร	ค่าสมนาคุณวิทยากร

	 2.	 หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
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หลักเกณฑ์และจ�านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จะรับจากบุคคลโดยธรรมจรรยา

	 1.	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติตามจ�านวนที่เหมาะสม

ตามฐานะ

	 2.	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคา

หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

	 3.	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ลักษณะ 

ให้กับบุคคลทั่วไป

กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท

	 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ�าเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน	

3,000	บาท	เพื่อรักษาไมตรี	หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	 เจ้าหน้าที่

รัฐต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น

ต่อผู้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ	

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด	

วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ�าเป็น	 ความเหมาะสม	 สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น	ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

	 กรณีท่ีมีค�าสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้	 ให้คืนทรัพย์สิน

หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที	 หากไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สิน

หรือประโยชน์ฯ	ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

	 กรณีผู้รับด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบ

เท่าหรือของกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ	 กรรมการ	 หรือ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ	ให้แจ้งต่อผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน



49

	 กรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาถอดถอน	 ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ	ป.ป.ช.
	 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่
ถึงสองปีด้วยที่จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ
	 กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ	 หากผู้ให้ไม่ได้
ระบุว่าให้ใคร	 ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด	 หรือให้เป็นของส่วนตัวมีมูลค่าเกินกว่า	
3,000	บาท	โดยมีความจ�าเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษามิตรภาพ	หรือความสัมพันธ์
อันดี	 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
 หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะอนุญาตให้รับไว้เป็นของส่วนตัว	
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่ตนสังกัดโดย
ทันที
	 ประโยชน์อื่นใด	หมายถึง	สิ่งที่มีมูลค่า	ได้แก่	การลดราคา	การรับความ
บันเทิง	การรับการบริการ	การรับฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	หมายถึง	การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ	
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม	ประเพณีหรือวัฒนธรรม	หรือให้กันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม

กรณีการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 ถ้าหากเจ้าหน้าที่มีความจ�าเป็นต้องรับทรัพย์สินไว้เพ่ือรักษามิตรไมตรี
แล้ว	 เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ให้วินิจฉัยว่าสมควรรับหรือไม่	ซึ่งหากวินิจฉัยว่ารับได้	เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถ
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รับทรัพย์สินเป็นของตนเองได้	 แต่หากวินิจฉัยว่ารับไม่ได้	 ก็ให้เจ้าหน้าที่คืน
ทรัพย์สินแก่เจ้าของหรือส่งมอบให้เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัด
	 กรณีผู้รับทรัพย์สินเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ	 จะต้อง
รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการรับทรัพย์สินกับผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน	
แต่ถ้าหากเป็นประธานองค์กรอิสระหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่มีผู้บังคับ
บัญชาถอดถอนให้แจ้งรายละอียดกับคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส�าหรับผู้ที่เป็น	
ส.ส.	 ส.ว.	 หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินให้แจ้งรายละเอียดกับประธานสภาฯ	 
ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก

บทลงโทษ
	 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษคือ	จ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือ
ปรับไม่เกิน	60,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หมายถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต�าแหน่ง	 หรือเงินเดือนประจ�า	 พนักงานหรือบุคคล 
ผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ	 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องท่ีรวมถึงกรรมการอนุกรรมการ	 ลูกจ้างของส่วนราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐ	และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ�านาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อ�านาจทางการปกครองของรัฐในการด�าเนินการอย่างใด 
อย่างหนึ่งตามกฎหมาย	รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ	หรือกิจการอื่นของรัฐ
	 ญาติ	หมายความว่า	ผู้บุพการี	ผู้สืบสันดาน	พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน	ลุง	ป้า	น้า	อา	คู่สมรส	ผู้บุพการี	หรือผู้สืบสันดาน
ของคู่สมรสบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
	 ประโยชน์อื่นใด	หมายความว่า	สิ่งที่มีมูลค่า	ได่แก่	การลดราคา	การรับ
ความบันเทิง	 การรับบริการ	 การรับการฝึกอบรม	 หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน



ค�าแนะน�าในการร้องเรียนเพื่อ 
“หยุด...คนโกงประเทศไทย”
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 ค�าแนะน�าในการร้องเรียนเพื่อ “หยุด...คนโกงประเทศไทย”  

กับส�านักงาน ป.ป.ช. 

	 หยุดคิดเสียทีว่า	 การทุจริตไม่ใช่เรื่องของคุณ	 เพราะการทุจริตเปรียบ

เสมือนมะเร็งร้ายที่ท�าลายประเทศชาติ	 ท่านเพิกเฉยทนดูคนท�าร้ายประเทศ

ชาติต่อหน้าต่อตาอย่างนี้โดยไม่รู ้สึกอะไรได้จริงหรือ	 ท่านรู้หรือไม่ว่าท่าน

ก�าลังท�าร้ายประเทศไทยโดยไม่รู้ตัว	 หากท่านยังคงนิ่งเฉยต่อการทุจริตโดยไม่

ลุกข้ึนมาท�าสิ่งที่ถูกต้อง	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เชื่อมั่นในความรักชาติของท่าน	

ศรัทธาในความกล้าหาญของท่านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา	 และเข้ามามีส่วนร่วม

ในการต่อต้านการทุจริตกับส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ด้วยหัวใจท่ีรวมกันเป็นหนึ่ง

เดียว	 เพื่อ “หยุด...คนโกงประเทศไทย” โดยการกล่าวหาทันทีหากท่าน

พบเห็นการทุจริตของนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

ค�าแนะน�าในการร้องเรียนเพื่อ 
“หยุด...คนโกงประเทศไทย”

บทที่
3
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 ขั้นตอนที่ 1  

หากท่านพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนจะท�าอย่างไร 

 n การร้องเรียนบุคคลที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	สามารถรับเรื่องร้องเรียนดังนี้	การร้องเรียนกล่าว

หาผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 นักการเมืองในระดับท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่ของ 

รัฐต้ังแต่ผู ้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ผู ้อ�านวยการกอง 

ขึ้นไปที่ทุจริตต่อหน้าที่กระท�าความผิดต่อหน้าที่ราชการ	หรือกระท�าความผิดต่อ

ต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	 และการร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง	 หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับร�่ารวยผิดปกติ	 หรือมีทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ	ทั้งนี้	เรื่องที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	อาจไม่รับหรือยกขึ้นมาพิจารณา

คือ	

	 	 1.	 บัตรสนเท่ห์ซึ่งไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งพอที่จะด�าเนินการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงได้	

	 	 2.	 เรื่องที่ล่วงเลยมาเกิน	5	ปี	นับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา 

และไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ต่อไปได้	

 n การเขียนค�ากล่าวหาร้องเรียนต้องมีรายละเอียดการเขียนดังนี้ 

	 	 1.		ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา	

	 	 2.		ชื่อ-สกุล	ต�าแหน่ง	สังกัด	ของผู้ถูกกล่าวหา	

	 	 3.		ระบุข้อกล่าวหาการกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	 การกระท�า

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	
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	 4.	บรรยายการกระท�าความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ	ดังนี้	

	 	 4.1		กรณีกล่าวหากระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	 กระท�า

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ 

ในการยุติธรรม	

   l	 การกระท�าความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด	

   l	 มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระท�าความผิดอย่างไร	

   l	 มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่	 (ถ้าไม่สามารถน�ามา

ได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษาไว้)	

   l	 ในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด	หรือยื่นฟ้องต่อศาลใด	

เมื่อใด	และผลเป็นประการใด	

	 	 4.2	กรณีกล่าวหาว่าร�่ารวยผิดปกติ	หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	

   l	 ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา	และภริยา	หรือสามี	รวมทั้งบิดา

มารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร	

   l	 ผู ้ถูกกล่าวหา	 และภริยา	 หรือสามีมีอาชีพอื่นๆ	 หรือไม่	 

ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด	

   l	 ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร�่ารวยผิดปกติมีอะไรบ้าง	เช่น	

	 	 	 	 -	 บ้านมีจ�านวนกี่หลัง,	 ตั้งอยู่ที่ใด	 (เลขที่บ้าน	 ถนน/ซอย	 

	 	 	 	 	 ต�าบล/แขวง	 อ�าเภอ/เขต	 จังหวัด),	 ซื้อเมื่อใด	 และราคา 

	 	 	 	 	 ขณะซื้อเท่าใด	

	 	 	 	 -	 ที่ดิน	มีจ�านวนกี่แปลง,	ตั้งอยู่ที่ใด	(เช่นเดียวกับหัวข้อที่ตั้ง 

	 	 	 	 	 ของบ้าน),	ซื้อเมื่อใด	และราคาขณะซื้อเท่าใด	

	 	 	 	 -	 รถยนต์	มีจ�านวนกี่คัน,	ยี่ห้อ,	รุ่น,	สี,	หมายเลขทะเบียน,	 

	 	 	 	 	 ซื้อเมื่อใด	จากใคร	และราคาขณะซื้อเท่าใด	

	 	 	 	 -	 มีเงินฝากที่ธนาคารใด	สาขาใด	

	 	 	 	 -	 ทรัพย์สินอื่นๆ	
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ที่ส�าคัญที่สุด คือ... 

***	 ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล	 หมายเลขประจ�าตัวประชาชน	 

ที่อยู่	 โทรศัพท์	 และอีเมล	 (e-mail)	 ของผู้กล่าวหาท่ีสามารถติดต่อได้ 

ให้ชัดเจน	

	 เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน	 หรือ
เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถด�าเนินการต่อไปได้	 หรือ
เพ่ือรายงานผลให้ท่านทราบ	 ท้ังน้ี	 ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 
อย่างที่สุด	
	 กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจริง	ถือว่าเป็น	“บัตรสนเท่ห์”	ซึ่งหากไม่ระบุ
พยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอท่ีจะด�าเนินการไต ่สวนข ้อเท็จจริงได ้	 
คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้	

 n วิธีการยื่นค�ากล่าวหามีหลายวิธีคือ 
	 	 1.	 ท�าเป็นหนังสือ	 “เรียน	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.”	
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	เลขที่	361	ถนนนนทบุรี	สนามบินน�้า	ต�าบลท่าทราย	อ�าเภอ
เมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000	หรือส่งที่	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัด	หรือ
ส่งมาที่	ตู้	ปณ.	100	ถนนพิษณุโลก	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	
	 	 2.	 กล่าวหาด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ที่ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	
หรือส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดโดยตรง	 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท�าการบันทึก
ค�ากล่าวหาของท่านไว้เป็นหลักฐาน	
	 	 3.	 ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ส�านักงาน	ป.ป.ช.	www.nacc.go.th	โดย
ระบุชื่อ	ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ	
	 	 4.		เข้าร้องทุกข์	กล่าวโทษ	ต่อพนักงานสอบสวน	ณ	สถานีต�ารวจใน
เขตอ�านาจสอบสวน	 โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเร่ืองไปยังส�านักงาน	 ป.ป.ช.	
เพื่อด�าเนินการต่อไป	
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 ขั้นตอนที่ 2  

ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าส�านักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียน 

ของท่านแล้ว 

 n กรณีเรื่องเข้ามาที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 

	 	 1.	 เมื่อส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้รับเรื่องกล่าวหาแล้วจะด�าเนินการ 

ตามระเบียบสารบรรณ	 คือ	 ส�านักบริหารงานกลางจะด�าเนินการรับเรื่อง 

ลงในระบบ	โดยมีรายละเอียดพอสังเขป	คือ	เลขรับเรื่อง	/	วัน	เดือน	ปี	เวลาที่รับเรื่อง	

/	ชื่อ-สกุล	ต�าแหน่ง	ของผู้ถูกกล่าวหา	/	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ของผู้กล่าวหา	/	เรื่องที่

กล่าวหา	

	 	 2.	 ส�านักบริหารงานกลางจะเสนอผู ้บริหารตามล�าดับชั้นก่อน	 

แล้วจะส่งเรื่องไปที่ส�านักงานเลขาธิการ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับเร่ือง

กล่าวหาและตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น	

	 	 3.	 ส�านักงานเลขาธิการจะด�าเนินการส่งเร่ืองกล่าวหาที่ เข ้า 

หลักเกณฑ์ของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ไปยังส�านักไต่ส่วนการทุจริตที่รับผิดชอบ 

ในเรื่องนั้นๆ	 เพื่อด�าเนินการตามกระบวนการข้ันตอน	 ได้แก่	 การแสวงหาข้อ

เท็จจริง,	 การไต่สวนข้อเท็จจริงตามล�าดับ	 และเสนอคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

พิจารณามีมติต่อไป	

	 	 	 ทั้งนี้	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	จะมีการรายงานผลกลับไปยังผู้กล่าวหา

ให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ	
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 n กรณีเรื่องเข้ามาที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด 

	 	 1.	 เมื่อส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดได้รับเร่ืองกล่าวหาแล้วจะ

ด�าเนินการตามระเบียบสารบรรณ	คือ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จะด�าเนินการรับ

เรื่องลงในระบบ	โดยมีรายละเอียดพอสังเขป	คือ	 เลขรับเรื่อง	 /	วัน	 เดือน	ปี	

เวลาที่รับเรื่อง	 /	ชื่อ-สกุล	ต�าแหน่ง	ของผู้ถูกกล่าวหา	/	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ของผู้

กล่าวหา	/	เรื่องที่กล่าวหา	

	 	 2.	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดจะเสนอผู้บริหารตามล�าดับชั้น

ก่อน	แล้วจะส่งเรื่องไปที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ส่วนกลาง	และเรื่องจะไปรวมอยู่ที่

ส�านักงานเลขาธิการ	ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องร้องเรียน	และตรวจ

สอบข้อมูลในเบื้องต้น
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 ขั้นตอนที่ 3  

ท่านจะติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านได้อย่างไร 

	 1.	 หากท่านได้เคยยื่นเร่ืองกล่าวหาไว้กับส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ขอให้จ�า

ข้อมูลเบื้องต้นไว้ส�าหรับติดตามเรื่องร้องเรียน	ดังนี้	 เลขรับเรื่องจากส�านักงาน	

ป.ป.ช.	/	วัน	เดือน	ปี	เวลาที่ยื่นเรื่อง	/	ชื่อ-สกุล	เรื่องของผู้ถูกกล่าวหา	เป็นต้น	

	 2.	 หากท่านต้องการติดตามความคืบหน้าเร่ืองร้องเรียนที่ท่านได้เคย

ยื่นเรื่องไว้แล้วว่า	ขณะนี้ได้ด�าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว	ได้	3	กรณี	คือ	

  กรณีที่ 1	ทางเว็บไซต์	www.nacc.go.th	เข้าไปที่หัวข้อ	

	 	 	 	 	 “ติดตามเรื่องร้องเรียน”	พร้อมทั้งลงเลขรับเรื่อง	

  กรณีที่ 2	ทางโทรศัพท์หมายเลข	1205	หรือหมายเลขโทรศัพท์

	 	 	 	 	 หน ่วยงานท่ีด�าเนินการเรื่องของท ่าน	 ชื่อ-สกุล	 

    	 เจ้าหน้าที่	(กรณีท่านทราบ)	รวมทั้งแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้  

	 	 	 	 	 ดังนี้	เลขรับเรื่องจากส�านักงาน	ป.ป.ช.	/	วัน	เดือน	ปี	 

	 	 	 	 	 เวลาที่ยื่นเรื่อง	/	ชื่อ-สกุล	เรื่องของผู้ถูกล่าวหา	

  กรณีที่ 3	ติดต่อด้วยตนเองที่ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 หรือส�านักงาน	 

    	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัด	 ทั้งนี้ท่านต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้	 

     ดังนี้	 เลขรับเรื่องจากส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 /	 วัน	 เดือน	 ปี	 

	 	 	 	 	 เวลา	ที่ยื่นเรื่อง	/	ชื่อ-สกุล	เรื่องของผู้ถูกกล่าวหา
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รู้หรือไม่ว่าส�านักงาน ป.ป.ช. มีการจ่ายเงินสินบน แก่ผู้ให้ข้อมูลคดีร�่ารวย

ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

	 การจ่ายเงินสินบนให้แก่บุคคลผู้ชี้ช่อง	แจ้งเบาะแส	หรือให้ข้อมูล	หรือ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาในคดีร�่ารวยผิดปกติ	

หรือของผู้ถูกตรวจสอบในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือ

หนี้สิน	 และหากข้อมูลดังกล่าวเป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร�่ารวยผิดปกติ	 หรือ

ทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยค�าพิพากษา	 หรือค�าสั่ง

ถึงที่สุดของศาล	 และได้น�าส่งกระทรวงการคลังแล้วจะได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนในอัตราร้อยละ 

สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สิน	 ที่ได้น�าส่งกระทรวงการคลัง	 แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยล้านบาท	

กรณีอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสด	เงินฝาก	จ่ายโดยค�านวณ

ตามมูลค่าทรัพย์สิน	 หรือหนี้สินที่ได้มีการชี้ช่องแจ้งเบาะแส	 และได้น�าส่ง

กระทรวงการคลัง

หากกลัวความไม่ปลอดภัย ส�านักงาน ป.ป.ช. มีมาตรการคุ้มครองช่วย

เหลือพยาน	 ผู ้กล่าวหา	 ผู ้เสียหาย	 ผู ้ท�าค�าร ้อง	 ผู ้ร ้องทุกข์กล่าวโทษ	 

ผู ้ให้ถ้อยค�า	 หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าท่ี	 

การร�่ารวยผิดปกติ	 และการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	 หรือบุคคลอ่ืนอัน

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการตามกฎหมาย	 ป.ป.ช.	 รวมถึง	 สามี	 ภรรยา	 

ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดานของผู้ร้องขอ	 และบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับผู้ร้องขอที่มายื่นค�าร้องที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	หรือ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�า

จังหวัด	 เจ้าหน้าที่จะบันทึกปากค�าผู้ร้องขอ	 และความยินยอมไว้เป็นหนังสือ	
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จากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 หากมี

เหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ร้องขอจะไม่ปลอดภัย	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 อาจมีมติ

ให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน	 และส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 หรือส�านักงาน	 ป.ป.ช.	

ประจ�าจังหวัด	 จะแจ้งให้ส�านักงานคุ้มครองพยาน	 กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ	 หรือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ด�าเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

ต่อไป	เช่น	การอารักขา	หรือจัดให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ไม่สามารถเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตได้ล�าพังเพียงหน่วยงานเดียว	 โดยปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ถึงเวลาแล้วท่ีเราทุกคนต้องกล้าลุกข้ึนมาช่วยกันเป็นพลังทางสังคมเพื่อ...	

“หยุด...คนโกงประเทศไทย” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	

ส่วนกลาง	หรือส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัด	หรือสายด่วน	ป.ป.ช.	1205	

หรือทางเว็บไซต์	www.nacc.go.th
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แบบการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต / ร�่ารวยผิดปกติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้กล่าวหา
	 ชื่อ	–	นามสกุล	.....................................................................................................
รหัสบัตรประชาชน	.............................................................................................................
ที่อยู่	....................................	หมู่ที่	....................	ซอย	........................................................
ถนน	...........................................................	ต�าบล	.............................................................
อ�าเภอ	....................................................	จังหวัด	...............................................................
โทรศัพท์บ้าน	...........................................	โทรศัพท์มือถือ	..................................................	
E–mail	....................................................	อาชีพ	...............................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหา 
	 ชื่อ	–	นามสกุล	.....................................................................................................
ต�าแหน่ง	...........................................................	ระดับ	.......................................................
สังกัดของผู้ถูกกล่าวหา	.......................................................................................................
กรม	............................................................	กระทรวง	.......................................................
จังหวัดที่เกิดเหตุ	.................................................................................................................
ข้อกล่าวหา	.........................................................................................................................

ส่วนที ่3 พฤตกิารณ์การกระท�าการทุจรติตามข้อกล่าวหาโดยละเอยีด	(โปรดระบุวนั	เวลา	
สถานที่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นๆ	ที่สามารถตรวจสอบได ้
และหากมีเอกสารหลักฐาน	ให้แนบมาด้วย)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ลงชื่อผู้กล่าวหา	..........................................................
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ตัวอย่างการเขียนค�าขอข้อมูลข่าวสาร

เขียนที่	(ระบุสถานที่เขียน/ที่อยู่ผู้เขียน)

วันที่	25	กุมภาพันธ์	2557

เรื่อง	ขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรียน	นายกเทศมนตรีต�าบล

	 ข้าพเจ้า	นายไทย รักสามัคคี	ต�าแหน่ง/อาชีพ	ราษฎร์ต�าบลบ้านส้อง	อยู่บ้านเลขที่ 
3	 ต�าบลบ้านส้อง	 อ�าเภอเวียงสระ	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โทรศัพท์	 08 1200 1556  
มีความประสงค์ขอดูข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้
 1. สัญญาและเอกสารประกวดราคาการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
เทศบาลต�าบลบ้านส้อง เดือนธันวาคม ปี 2556
 2. รายงานการประชุมประจ�าเดือนกรกฎาคม 2556 ของ เทศบาลต�าบลบ้านส้อง
 3. ขอส�าเนาเอกสารทั้งสองรายการ
 4. ........................................................................................................................
	 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเงินจ�านวน.......................บาท	 เพื่อช�าระเป็นค่าธรรมเนียม 
การคัดส�าเนามาด้วยแล้ว
	 จึงเรียนมาเพื่อด�าเนินการให้ตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้าต ่อไปด้วย	 
จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)	ไทย รักสามัคคี
(นายไทย รักสามัคคี)
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ตัวอย่างการเขียนค�าร้องเรียน

เขียนที่	(ระบุสถานที่เขียน/ที่อยู่ผู้เขียน)

วันที่	22	มีนาคม	2557

เรื่อง	ร้องเรียน	เทศบาลต�าบลบ้านส้อง

เรียน	ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�าเนาค�าขอข้อมูลข่าวสารจาก เทศบาลต�าบลบ้านส้อง
	 2.	 ส�าเนาหนังสือทวงถาม (ถ้ามี)

	 ข้าพเจ้า	 นายไทย รักสามัคคี	 ต�าแหน่ง/อาชีพ	 ราศฎร์ต�าบลบ้านส้อง  
อยู่บ้านเลขที่	3	ต�าบลบ้านส้อง	อ�าเภอเวียงสระ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์	0 1200 1556 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน	 เทศบาลต�าบลบ้านส้อง	 ว่า	 ได้กระท�าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 เก่ียวกับกรณีเพิกเฉย 
ไม่พิจารณาค�าขอดูข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้า
	 ด้วยเมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2557	ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ขอเอกสารจ�านวน	2	รายการ	 (ดังมีรายละเอียด
ตามส�าเนาค�าขอของข้าพเจ้าที่แนบมาพร้อมนี้)	จาก	 เทศบาลต�าบลบ้านส้องและข้าพเจ้า
ได้ติดตามทวงถามที่	 เทศบาลต�าบลบ้านส้องอีกหลายครั้ง	 ครั้งสุดท้าย	 เมื่อวันที่	 
10 มีนาคม 2557	แต่	เทศบาลต�าบลบ้านส้อง มิได้ด�าเนินการพิจารณาใดๆ ให้แก่ข้าพเจ้า 
โดยไม่มีเหตุผล	ข้าพเจ้า	เห็นว่า		เทศบาลต�าบลบ้านส้องปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า	จงใจเพิกเฉย
และไม่ให้ความสะดวกแก่ข้าพเจ้าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
 
	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย	จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)	ไทย รักสามัคคี
(นายไทย รักสามัคคี)
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ตัวอย่างการเขียนค�าอุทธรณ์

เขียนที่	(ระบุสถานที่เขียน/ที่อยู่ผู้เขียน)

วันที่	22	มีนาคม	2557

เรื่อง	อุทธรณ์ค�าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต�าบลบ้านส้อง

เรียน	คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิยเผยข้อมูลข่าวสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�าเนาค�าขอข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต�าบลบ้านส้อง
	 2.	 ส�าเนาค�าสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต�าบลบ้านส้อง

	 ข้าพเจ้า	นายไทย รักสามัคคี	 ต�าแหน่ง/อาชีพ	 ราศฎรต�าบลบ้านส้อง  
อยู่บ้านเลขที่	3	ต�าบลบ้านส้อง	อ�าเภอเวียงสระ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์	08 1133 4444 
มีความประสงค์ขออุทธรณ์ค�าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบ้านส้อง
	 ด้วยเมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2557	ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ขอดูเอกสารจ�านวน	2	รายการ	จากเทศบาลต�าบล
บ้านส้อง	 ดังรายละเอียดตราส�าเนาค�าขอของข้าพเจ้าที่แนบมาพร้อมนี้	 ต่อมาเมื่อวันที	่ 
12 มีนาคม 2557 เทศบาลต�าบลบ้านส้องได้มีค�าสั่งปฏิเสธไม่อนุญาติให้ตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารทั้งสองรายการ	 โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผย 
จะเป็นการลุกล�้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร	 ดังรายละเอียดปรากฎตามส�าเนาหนังสือ
ปฏิเสธของเทศบลต�าบลบ้านส้องที่แนบมาพร้อมนี้
	 ข้าพเจ้าจึงใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต�าบลบ้านส้อง	 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 
	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)	ไทย รักสามัคคี
(นายไทย รักสามัคคี)
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จัดท�าโดย

 ส�านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม	และการพัฒนาเครือข่าย
	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.
	 เลขที่	361	ถนนนนทบุรี	ต�าบลท่าทราย	อ�าเภอเมือง	
	 จังหวัดนนทบุรี	11000
	 โทรศัพท์	0-2280-0140
	 www.nacc.go.th

พิมพ์ครั้งที่	 :	
จ�านวน	 	 :	
พิมพ์ที่	 	 :	บริษัท	ศรีอนันต์การพิมพ์	จ�ากัด	
	 	 	 	 167/21-22	ถนนประชาธิปไตย	บางขุนพรหม	
	 	 	 	 เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
	 	 	 	 โทร.	0-2281-9301,	0-2282-0514,	081-645-0554	
	 	 	 	 แฟกซ์	0-2282-2996	E-mail	:	sriprinting@yahoo.com

คู่มือ
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต
เล่มที่ 1



คู่มือ
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต
เล่มที่ 1





ค�าน�า

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	มาตรา	63	ได้บัญญัติไว้

ให้รัฐส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจาก

การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	และได้ให้มีมาตรการ

และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังกล่าวอย่างเข้มงวด	 	 รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมี

ส่วนร่วมในการรณรงค์	 ให้ความรู้	 ต่อต้าน	 หรือชี้เบาะแส	 โดยได้รับความ

คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

	 ส�านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย	 

ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 จึงได้รวบรวมเนื้อหา	 สาระ	 ตัวอย่างและ 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 จัดท�าเป็นคู่มือความรู้

ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เพื่อให้ประชาชนได้ใช ้

เป็นแนวทางในการร่วมกันตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	 ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติ

ตามรัฐธรรมนูญ	 โดยหวังว่าคู่มือดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชน 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป	

 

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	

มิถุนายน	2560
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